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Resumo:

o presente trabalho apresenta um resumo não só das ferramentas quantitativas

existentes para análise de fundos de investimento, como também o histórico de

sua evolução no Brasil e, principalmente, analisa a eficácia da utilização de

medidas qualitativas para escolha de gestores de investimentos. Para isso,

realizou-se uma revisão bibliográfica dos principais índices que analisam o

desempenho (relação risco vs. retorno), uma descrição dos métodos qualitativos

utilizados no mercado americano e brasileiro e testes com o resultado da inclusão

de indicadores qualitativos.
O estudo empírico consistiu na elaboração de um questionário que foi enviado aos

gestores de fundos brasileiros e na posterior identificação de qualidades

discriminantes de desempenho superior.
Este trabalho sugere, apesar da pequena quantidade de questionários

respondidos, que itens qualitativos como "taxa de administração média",

"experiência do analista de crédito" e "decisões baseadas em comitês" identificam

gestores com performance superior àqueles com desempenho abaixo do

mercado, validando a questão levantada no início desta dissertação.
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Capítulo 1 - Introdução

A correlação entre mercados financeiros globais, aliada ao desenvolvimento e

aperfeiçoamento dos métodos de análise de desempenho que utilizam o conceito

de risco e retorno, fizeram que o mundo discutisse a maneira mais eficiente de

buscar opções de investimento.

o desejo dos investidores consiste em encontrar uma aplicação que traga retornos

fantásticos e que não apresente nenhum risco para o valor investido. A Moderna

Teoria de Investimentos foi desenvolvida explicitando a relação existente entre o

risco e o retorno dos ativos e demonstra que não existem retornos acima da taxa

livre de risco sem o acréscimo de qualquer tipo de risco1. A natureza dos riscos

pode ser de diversas origens, como: risco de mercado, risco de crédito e risco de

liquidez, entre outros.

A crescente complexidade dos instrumentos financeiros e as perdas financeiras

sofridas pelos agentes no mercado local (ex.: Banco Boa Vista, Banco Marka,

Linear Administração de Recursos etc.) e no mercado mundial (Barings, Long

Term Capital Mutual Fund etc.) trouxeram a necessidade de implantação de

instrumentos de controle de riscos de mercado nos fundos e nas instituições

financeiras. Além desses agentes, a resolução 2.829/01 do Conselho Monetário

Nacional (CMN) obrigou os fundos de pensão fiscalizados pela Secretaria de

Previdência Complementar a utilizar métodos de controle de risco (Value at Risk)

e divulgar os cenários de stress aos seus participantes. Pode-se definir cenário de

stress, também conhecido como cenário adverso, como aquele em que as

correlações entre os ativos e o risco projetado tornam-se inválidos devido a

I Diversos trabalhos foram desenvolvidos no inicio da década de 90 questionando o princípio da Moderna
Teoria de Investimento, que prega que quanto maior for o risco, maior será o retorno. A síntese e a análise
desses trabalhos está condensada no livro The New Finance - The Case Against Efficente Markets, de
ROBERT A. HAUGEN (1997). Esses estudos constataram que o risco muitas vezes é confundido com o
tamanho das empresas devido a sua grande correlação. Análises das ações agregando as empresas por
tamanho mostraram que quanto maior é o risco, menor será o retorno no longo prazo.
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mudanças bruscas no ambiente analisado (ex.: mudanças políticas, econômicas

etc.)

HARRY MARKOWITZ iniciou o que chamamos de Modem Portfolío Theory em

1952, com a publicação de um trabalho intitulado Portfolio Selection. Nele, o autor

criou o conceito de correlação entre os ativos financeiros e desenvolveu uma

fronteira eficiente de ativos. A obra indicou que o risco de uma carteira seria

minimizado por meio da inclusão de ativos negativamente correlacionados. Com

base nos trabalhos desenvolvidos até então, WILLlAM SHARPE, aluno de HARRY

MARKOWITZ, aprimorou os estudos e sugeriu a utilização do conceito de ativos

correlacionados - que indicaria uma carteira de investimento mostrando qual seu

retorno máximo dada a propensão de risco, conhecida como Curva de Utilidade.

Essa versão simplificada possibilitou colocar em prática a teoria, mesmo quando

se gerencia um grande número de ativos.

A importância dos fundos de investimento na poupança nacional não só cresceu

de forma absoluta como os fundos tomaram-se o principal veículo de investimento

do mercado nacional. Entretanto, apesar do volume de recursos e da quantidade

de fundos existentes, os estudos acadêmicos desenvolvidos no país não são

encontrados em abundância.

A Teoria de Eficiência do Mercado sustenta a premissa de que o desempenho

passado não é indicador de rentabilidade futura. Sendo essa premissa verdadeira,

o desempenho médio dos fundos de investimento não deve ser superior ao

desempenho de uma carteira que tenha uma estratégia passiva de investimento.

Para a hipótese da eficiência de mercado, o excedente do retorno é resultado de

pura sorte, e não de habilidades ou informações destacadas.
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Diversos estudos indicam que, na média, o desempenho dos fundos de

investimento não é superior ao do mercado". Entretanto, tal constatação não

exclui a possibilidade de um pequeno grupo de gestores apresentar,

consistentemente, um desempenho superior ao do mercado.

Esclarecidos esses pontos, fica uma dúvida para os investidores: qual é a melhor

aplicação do mercado? Como a Teoria Moderna de Investimento demonstra que a

diversificação é a única maneira de minimizar o risco, reformularemos a pergunta:

como selecionar os fundos de investimento financeiro para maximizar os retornos,

de acordo com o nível de risco que cada investidor está disposto a aceitar?

Este trabalho consiste na exposição das ferramentas estatísticas/financeiras que

os investidores têm à disposição atualmente para a análise de fundos de

investimento, possibilitando a identificação dos melhores gestores. Indo além, o

objetivo deste trabalho é propor a inclusão de itens qualitativos como ferramentas

a que os investidores devem recorrer no momento de alocar seus recursos em

fundos de investimento. Nesta dissertação, apresentaremos um modelo qualitativo

e testaremos a hipótese de que a análise qualitativa melhora o desempenho dos

gestores analisados. Para isso, o trabalho está dividido da seguinte forma:

apresentação breve dos métodos quantitativos de escolha de gestores, discussão

da atuação dessa grande indústria no país, proposta de modelo próprio e

apresentação das conclusões sobre os testes realizados entre janeiro de 1999 e

dezembro de 2001.

2 Friend (1962 e 1970), Friend e Vickers (1965), Sharpe (1966), Treynor e Mazuy (1966), Jensen (1968),
Willianson (1972), Henriksson (1984), Grimblatt e Titman (1989), Blake, Elton e Gruber (1993), Ackermann,
McEnally e Ravensraft (1999) e Suaíde (2001)



12

Capítulo 2 - Os fundos de investimento no Brasil

2.1 A indústria de fundos no Brasil

Seguindo uma tendência intemacional, entre os ativos financeiros disponíveis no

mercado brasileiro, os Fundos de Investimento Financeiro são, claramente, os

mais difundidos para os investidores brasileiros. Números divulgados em março de

2001 pelo Banco Central do Brasil e pela Associação Nacional dos Bancos de

Investimento (ANBID) mostram que R$ 342 bilhões estão alocados nesse produto,

contra R$ 131 bilhões na cademeta de poupança. Os Certificados de Depósito

Bancário, também conhecidos como CDBs, respondem por R$ 89 bilhões (ver

gráfico abaixo). Dentro desse volume de CDBs emitidos, vale a pena destacar que

os maiores compradores são os FIFs.

Gráfico 1. Volume de recursos alocados em operações de passivos e de investimentos
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A história dos fundos de investimento no Brasil teve início em 1967, com a

promulgação do Decreto-Lei 157/67, que criou os Fundos Fiscais de Investimento

157. Esses fundos apresentavam benefícios fiscais que reduziam em 10% o

imposto de renda dos investidores que aplicassem nesse instrumento. A criação
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de tais fundos teve por objetivo estimular o mercado de capitais brasileiro.

Naquela época, os fundos deveriam alocar no mínimo 60% dos seus recursos no

mercado de renda variável. Apesar da lei, apenas em 1972 os fundos de

investimento iniciaram suas captações mais expressivas. Daquele momento até

hoje, o crescimento foi vertiginoso (ver gráfico 2).

Gr:ífico 2: Evolução de Patrimônio Liquido (USS Bilhões)
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Fonte: ANBID

o desenvolvimento significativo dos fundos de investimento começou em 1985,

com a publicação da Resolução CMN 1022/85, que criou duas categorias básicas

de fundos de investimento:
a) Fundo de ações - deveriam ter no mínimo 70% de ações não resgatáveis;

b) Renda fixa - a totalidade da carteira deveria estar alocada em instrumentos de

renda fixa (CDBs, RDBs [Recibos de Certificados Bancários], Títulos do Tesouro e

do Banco Central, debêntures não-conversíveis etc.). A partir daí, a indústria de

fundos saltou de US$ 3,77 bilhões para US$ 150,59 bilhões em março de 2001

(ver gráfico 3).
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Gráfico 3: Distribuiçào % do PL por TIpo
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o papel do órgão regulador durante esse período foi essencial para tal

desenvolvimento (ver Anexo A, que traz as legislações dos fundos), muitas vezes

incentivando e algumas vezes inibindo o crescimento desse mercado.

o grande aumento da participação dos FIFs na poupança dos investidores deu-se

pela atrativa rentabilidade desses fundos quando comparados a outros ativos com
I

o mesmo nível de risco. Estudos desenvolvidos pela ANBIO mostra claramente a

diferença das rentabilidades obtidas pelos investidores nos ativos de renda fixa.

Por se tratar de um investimento de renda fixa, a legislação em vigor onera o

investimento cobrando 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Essa

regra atualmente incide também sobre os COBs e outras aplicações de renda fixa.

A.lém do imposto de renda, a legislação atual determina que sejam cobrados

0,38% de CMPF sobre cada débito em conta corrente. A única exceção a essa

regra é a poupança, que está isenta de qualquer tipo de tributação.
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Os números fornecidos pela ANBID referentes ao período de março de 2001

demonstram a existência de 3.473 fundos de investimentos financeiros, geridos

por 131 empresas que oferecem serviços de administração de recursos de

terceiros.

Gráfico 4: Número de Fundos de Investimento
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Fonte: ANBID

2.2 A classificação atual dos fundos de investimento

Os fundos mútuos de investimento no Brasil estão sob a fiscalização e

regulamentação de dois órgãos: o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Comissão

de Valores Mobiliários (CVM). Atualmente, os Fundos de Investimento Financeiro

(FIFs) e os Fundos de Aplicação de Cotas de FIFs (FAC-FIF) são regulados pelo

BACEN. Já os Fundos de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários (FITVM) e

os Fundos de Aplicação de Cotas de FITVM (FAC-FITVM) são regulados pela

CVM. Essa separação se deve à preponderância de títulos de renda fixa nas

carteiras dos FIFs e à prevalência de títulos de renda variável nas carteiras dos

FIFTVMs.
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A Circular do BACEN 2.958/00 estabeleceu três segmentos de FIFs e FACs de

renda fixa: fundos referenciados, não-referenciados e genéricos. Os fundos

referenciados devem seguir seu benchmark e obedecer às seguintes regras para

a composição de sua carteira:

I - ter 80%, "no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou

cumulativamente, por: a) títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco

Central do Brasil; b) títulos e valores mobiliários de renda fixa, cujo emissor esteja

classificado na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação

por agência de classificação de risco, localizada no País";

II - no mínimo, 95% da carteira deve ser "composta por ativos financeiros e/ou

modalidades operacionais a fim de acompanhar, direta ou indiretamente, a

variação do indicador de desempenho escolhido";

111- a atuação nos mercados derivativos deve se restringir "à realização de

operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista até o limite delas".

Os fundos não-referenciados não precisam cumprir os itens 11e 111descritos acima

nas devem seguir o item I. Assim, esses fundos são considerados ativos em sua

gestão.

Já os fundos genéricos, não seguem os itens descritos anteriormente, mas devem

ter, no máximo, 49% da carteira em títulos e valores mobiliários (ações, opções de

ações etc.).

As instruções de número 302, 303 e 304/99 da CVM estabelecem que o limite

mínimo de operações de renda variável seja de 51 % para os FITVM e os

respectivos fundos de aplicação em cotas.
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2.3 Empresas de análise de fundos nacionais e internacionais

o crescimento mundial da indústria de fundos de investimento fez que a maioria

dos investidores não pudesse acompanhar e comparar o desempenho e a

composição da carteira de seus fundos de investimento. Algumas empresas

surgiram com o objetivo de fornecer análises que facilitassem a decisão de seus

clientes em relação aos investimentos disponíveis.

No mercado americano, a Morning Star é a empresa mais tradicional na análise

de fundos de investimento. Seus relatórios incluem indicadores como os índices

de Sharpe e Alpha, 'que são calculados em relação aos títulos do governo

americano (T-BiIIs) de 90 dias para um período mínimo de três anos de

observações mensais.

A empresa Standard and Poor's (S&P) classifica os fundos por meio da

separação de objetivos de rentabilidade e compara os retornos absolutos sob a

ótica do retomo ajustado ao risco. O índice tomado por base é o Sharpe em

relação ao T-BiIIs de três meses, utilizando as informações de três anos.

Além das empresas descritas anteriormente, a Lipper Leader List classifica os

fundos por categorias (objetivos de rentabilidade). Por meio de uma série histórica

de 36 excedentes de retomo mensal, classifica os fundos em quintis, alocando

20% dos fundos em cada separação - atribuindo de uma estrela ao pior segmento

a cinco estrelas ao melhor.

No Brasil, podemos listar diversas instituições classificadoras de fundos de

investimento.
"

A Revista Exame, utilizando os trabalhos de análise feitos pelo Centro de Estudos

de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, é o principal classificador de fundos do

mercado brasileiro. A metodologia utilizada consiste em: a) Fundos passivos -
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Erro Quadrático Médio (EQM); b) Fundos ativos - índice de Sharpe Generalizado.

Após a análise com esses instrumentos, os fundos são classificados em cinco

percentis, conforme tabela abaixo:

Tabela I

Do percentil Até O percentil Estrelas

O 25 1

25 50 2

50 75 3

75 90 4

90 100 5

A Investracker- Thompson estabelece categorias distintas: a de fundos

conservadores (com desvio padrão de até duas vezes o apresentado pelo COI); a

de fundos moderados (com desvio padrão entre duas vezes o COI e metade do

IBOVESPA) e a de fundos agressivos (com desvio padrão maior que a metade do

apresentado pelo IBOVESPA). Nessas classes, ordena-se os fundos em relação

ao índice de Sharpe.

o Instituito Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) analisa os retornos

diários dos fundos de ações (FITVM e FAC-FITVM) por meio da amostra da

rentabilidade diária durante o período de 24 meses. O resultado final desse

trabalho consiste na somatória de dois fatores: a rentabilidade, que é apresentada

pelo excedente do fundo em relação à poupança, e a volatilidade (desvio padrão

dos retornos diários). A partir disso, elabora-se dois quadros comparativos de

rentabilidade e volatilidade. A rentabilidade tem a seguinte ponderação: a) 30%

melhores - 2 pontos; b) 40% seguintes - 1 ponto; c) 30% piores - O ponto. O

mesmo é feito para a volatilidade com a seguinte ponderação: a) 1 ponto para os

50% melhores e b) O ponto para os fundos restantes. O resultado da somatória
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dos valores equivale a: 3 pontos - nota A; 2 pontos - nota B, 1 ponto - nota C e O

ponto - nota D.
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Capítulo 3 - Revisão Bibliográfica

3.1 Contexto

o investidor deve ter ferramentas para avaliar a rentabilidade de sua carteira de

investimentos, principalmente quando essa gestão é feita por consultores ou

gestores de fundos de investimento. As informações sobre a rentabilidade

passada podem alterar os percentuais alocados nos diversos ativos disponíveis no

mercado. Além disso, a correta avaliação da rentabilidade de um investimento

deve induzir o investidor a buscar índices de comparação consistentes com seus

objetivos de investimento. Em alguns casos, o aprendizado do-investidor ocorre a

partir do esclarecimento de seu objetivo, por meio do método learning by doing.

A preocupação em associar performance passada e futura fez com que a ANBID

sugerisse, no Código de Auto-Regulação de Fundos de Investimento, que todos

os administradores de fundos, em suas propagandas, publicassem a seguinte

frase: "Rentabilidades passadas não são garantias de retomos futuros". Assim, os

investidores, independentemente do conhecimento que possuem sobre a teoria

financeira, poderão afirmar que a análise da performance passada não é uma

garantia de que o futuro será idêntico.

Dessa forma, o trabalho de análise de rentabilidade deve ser separado em duas

partes. Inicialmente, é preciso identificar se as rentabilidades passadas foram

superiores ou inferiores aos objetivos (benchmarks). Finalizada a primeira parte, é

necessário verificar se a rentabilidade passada foi conseguida devido à

capacidade do gestor ou simplesmente pela "sorte". Somente após essa dupla

análise é possível opinar sobre a qualidade do gestor. Se esta for comprovada, é

possível inferir que o futuro poderá se repetir.
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Obviamente, a constatação de que um gestor teve uma rentabilidade superior no

passado pode indicar sua performance futura. Porém, a análise de rentabilidade

deverá ser feita em um longo período de tempo para que se chegue a conclusões.

Existem diversas metodologias para avaliar o desempenho de um fundo de

investimento. A literatura sobre o assunto é muito ampla e há vários estudos

teóricos e empíricos que possibilitam a compreensão do processo utilizado na

avaliação de desempenho desses produtos. Existem também metodologias que

buscam verificar a consistência e a eficiência de administradores de fundos em

seguir sua política de investimento ao longo do período.

Veremos a seguir os métodos existentes para análise quantitativa e também as

dificuldades na utilização desses instrumentos.

3.2 Análise do retorno passado

A padronização na análise da rentabilidade passada é essencial para avaliar

corretamente as diferenças entre o retorno de cada investimento. Apesar de

existirem diversas formas de analisar a rentabilidade, somente a consistência da

metodologia empregada e a equalização do horizonte temporal do investido

poderão demonstrar corretamente as diferenças entre os mais de 130

administradores de fundos existentes no Brasil.

Há diversas maneiras de avaliar a rentabilidade passada do investimento, mas

nem todas são apropriadas e utilizadas na mensuração da rentabilidade dos

fundos de investimento no Brasil. Apesar disso, apresentaremos, a seguir, as duas

formas mais utilizadas, mostrando os pontos fortes e fracos de cada metodologia.

3.2.1 Retorno ponderado pelo tempo
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Essa metodologia consiste na diferença entre o valor do investimento no final de

qualquer período pelo valor inicial do investimento, adicionando os pagamentos

feitos pelo investimento durante tal período.

R = FV-PV+D
11 PV

(1 )

Na qual:

RII = retomo do investimento no período n

FV = valor do investimento no final do período n de avaliação

PV = valor inicial do investimento

D = pagamentos ou dividendos gerados pelo investimento durante o período.

A utilização dessa metodologia funciona para investimentos estáticos, que não

levem em consideração entradas e/ou saídas durante o período de capitalização

do investimento. Isso se deve às duas premissas dessa fórmula:

a. todo o investimento é feito no momento inicial. Sendo assim, futuros

ingressos são desconsiderados para a análise da rentabilidade do

investimento;

b. toda distribuição de dividendos (ou pagamentos de juros) é efetuada no

final do período do investimento ou é mantida como dinheiro até o final.

A análise das premissas acima nos permite concluir que a simples utilização

dessa fórmula não possibilita a verificação fidedigna da rentabilidade dos produtos

de investimento.

3.2.2 Retorno ponderado pelo valor



23

Enquanto o método anterior desprezava as entradas e as saídas do caixa durante

o período de acumulação do investimento, esse modelo leva em consideração tais

movimentações. O retorno ponderado pelo valor, também conhecido como Taxa

Interna de Retorno (TIR), consiste em encontrar a taxa de desconto que irá igualar

os valores futuros do fluxo de caixa descontado ao valor inicial do investimento,

durante o período do investimento.

Uma das premissas da taxa interna de retorno consiste na possibilidade de re-

investimento das entradas e saídas de caixa por meio das taxas de mercado -

que, necessariamente, deverão ser idênticas à TIR. Sabemos que, na prática,

essa premissa é inconsistente, já que as expectativas de juros são alteradas

diariamente.

t CF1 =0
1=0 (1 + IRR) 1

(2)

Na qual:

CF! = fluxo de caixa no momento t

IRR = Taxa Interna de Retorno

O cálculo da Taxa Interna de Retorno não deve ser utilizado quando ocorre um

fluxo de caixa não-convencional. Podemos definir um fluxo de caixa não-

convencional como aquele que altera as entradas e saídas durante o tempo, o que

impossibilita o cálculo correto dessa taxa.

'Tanto no Brasil quanto nos países desenvolvidos, a metodologia utilizada para

analisar a rentabilidade dos fundos de investimento é a de retorno ponderado pelo

tempo, agregando uma pequena modificação na equação 1. Ao invés de utilizar o

valor financeiro inicial e final, a metodologia trabalha com o valor da cota dos

fundos de investimento.
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Sendo assim, a rentabilidade de um fundo de investimento pode ser encontrada

por meio da seguinte fórmula:

(3)

Na qual:

RJ,t = retomo percentual do fundo de investimento

VQ til == valor da cota no final do período n

VQin == valor da cota inicial do período n

Sabemos que os fundos de investimento têm depósitos e saques diários, mas sua

rentabilidade é computada considerando os pagamentos de dividendos e ganhos

de capital realizados pelos ativos por meio da valorização das cotas do fundo. As

entradas e saídas financeiras do fundo são transformadas em cotas que são

valorizadas diariamente. Em resumo, a alteração nas quantidades de cotas ocorre

exclusivamente por meio das entradas e saídas, e a alteração do valor das cotas

do fundo ocorre pela valorização e por meio do pagamento de dividendos dos

ativos que compõem a carteira. Assim, se dividirmos o valor da cota do primeiro

dia útil de 2001 pelo valor da cota do primeiro dia útil de 2000, teremos a

rentabilidade desse fundo durante o ano 2000.

Nos Estados Unidos, a Assocíation for Invesfment Management and Research

(AIMR) - que no Brasil assemelha-se à Associação Brasileira dos Analistas do

Mercado de Capitais (ABAMEC) - pela atuação do Committee for Performance

Presentation Standards (CPPS), determinou que as rentabilidades deverão ser

apresentadas com taxas anualizadas, utilizando o conceito do Retorno Ponderado

pelo Tempo. Além disso, o administrador de fundos deverá apresentar a

rentabilidade dos últimos dez anos e deixar claro para o investidor que o retorno

passado não é garantia de futuros retornos positivos do fundo.
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No Brasil, utiliza-se conceito idêntico ao americano. Além disso, segundo o artigo

11 do Código de Auto-Regulação dos Fundos de Investimento da ANBID, a

divulgação da performance deve observar as seguintes disposições:

a) "o período mínimo de 1 (um) mês-calendário deverá ser observado,

sendo vedada a divulgação de rentabilidades apuradas em períodos

inferiores à esse prazo;
b) toda e qualquer divulgação da rentabilidade dos fundos de investimento

deverá ser acompanhada da rentabilidade auferida pelos mesmos nos

12 (doze) meses anteriores;
c) toda e qualquer divulgação da rentabilidade dos fundos de investimento

deverá ser acompanhada do valor da média aritmética da soma do seu

patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze)

meses anteriores; e,
d) caso os fundos de investimento não tenham sido constituídos há mais

de 12 (doze) meses, a divulgação de suas rentabilidades na forma

prevista neste artigo deverá ser acompanhada das rentabilidades

auferidas e do valor da média mensal do seu patrimônio líquido no

período de existência desses fundos de investimento (sendo o valor de

tal média calculado com base na média aritmética da soma do seu

patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês), devendo

constar do material de divulgação os seguintes dizeres:

'PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE

INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERíODO DE, NO

MíNIMO, 12 (DOZE) MESES.' ".
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3.3 Benchmarks

Apesar de acompanharmos diariamente a rentabilidade dos fundos de

investimento, por meio da leitura de jornais de grande circulação, não podemos

tirar conclusões atentando exclusivamente para a rentabilidade. Como já dissemos

no início deste trabalho, o risco deve ser uma medida levada em consideração em

qualquer análise de investimento. Além do risco, que será analisado

profundamente mais adiante, o objetivo do fundo (benchmark) deve estar claro

para que o investidor não compare fundos com objetivos muito diferentes entre si.

Vale a pena lembrar que o objetivo central da avaliação de rentabilidade é

comparar o retorno obtido pelo administrador do fundo - por meio da gestão ativa

dos recursos - aos seus concorrentes e, principalmente, compará-lo com outros

fundos que têm políticas de investimento distintas. O cerne da questão é: a

rentabilidade deve ser avaliada comparativamente, e não isoladamente.

Para facilitar a comparação entre os fundos, utiliza-se índices de referência para

analisar a performance do gestor. Nos Estados Unidos, índices como o Dow Jones

Industrial Average, Nasdaq Composite Index e Wi/shire 5000, entre outros, são

utilizados como benchmarks dos gestores de fundos. Carteiras que tenham por

objetivo acompanhar a variação do Wílshire 5000 não podem ser comparadas com

uma carteira que tem como objetivo superar o S&P 500 Index. No caso do Brasil,

analisando os índices do mercado acionário, podemos citar os mais relevantes

como base de comparação:

3.3.1 índice Bovespa

É o índice mais importante do mercado brasileiro e existe, sem alteração na sua

metodologia de cálculo, desde 1968. Essa carteira teórica é integrada pelas ações

que, em conjunto, representaram 80% do volume transacionado à vista nos doze

meses anteriores à formação da carteira. Como critério adicional, exige-se que a

ação tenha tido, no mínimo, 80% de presença nos pregões do período.
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A participação de cada ação na carteira tem relação direta com a

representatividade desse título no mercado à vista - em termos de número de

negócios e volume em moeda corrente -, ajustado ao tamanho da amostra.

Reavaliações quadrimestrais são feitas no índice em relação aos papéis que

integram 80% do volume.

o índice Bovespa nada mais é que a somatória dos pesos (quantidade teórica da

ação multiplicada pelo último preço da mesma) das ações integrantes de sua

carteira teórica. Assim, pode ser apurado, a qualquer momento, por meio da

seguinte fórmula:

11

IbovespaT =LPi.t *Qi.t
i-I

(4)

Na qual:

Ibovespa T= índice Bovespa no instante T

n = número total de ações componentes da carteira teórica

P = último preço da ação i no instante T

Q = quantidade teórica da ação i na carteira no instante T

3.3.2 índice Brasil (IBX)

o IBX - índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira

teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na

BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro - ponderadas

pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.

Arbitrariamente fixado em 1.000 pontos para a data de 28 de dezembro de 1995, o

IBX começou a ser divulgado em 02 de janeiro de 1997.
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o peso específico de cada ação no índice poderá alterar-se ao longo da vigência

da carteira, em função da evolução dos preços de cada ação e/ou da distribuição

de proventos pela empresa emissora.

Quando da distribuição de proventos por empresas emissoras de ações

pertencentes ao índice, serão efetuados os ajustes necessários para assegurar

que o índice reflita não somente as variações das cotações da ação, como

também o impacto da distribuição dos proventos. Em função dessa metodologia, o

IBX é considerado um índice que avalia o retorno total (Total Return) das ações

componentes de sua carteira.

o IBX - índice Brasil pode ser calculado pela seguinte fórmula:

11L:Qir-l *n,
IBX = IBX *--',-"=1 _

I l-I n

L:Qit-l *n.,
;=1

(5)

Na qual:

IBX(t) = valor do índice no dia t

IBX(t-1) = valor do índice no dia t-1

n = número de ações integrantes da carteira teórica do índice (100)

Qit-1 = quantidade teórica da ação i disponível à negociação no dia t -1, Na

ocorrência da distribuição de proventos em ações do mesmo tipo, pela empresa,

refere-se à quantidade teórica da ação i disponível à negociação no dia t -1,

recalculada em função desse provento

Pit = preço da ação i no fechamento do dia t

Pit-1 = preço de fechamento da ação i no dia t -1, ou seu preço ex-teórico, no caso

da distribuição de proventos nesse dia

3.3.3 índice de Energia Elétrica (IEE)
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Seguindo uma tendência mundial, em 29 de dezembro de 1994 a Bovespa lançou

o índice de Energia Elétrica (IEE), que representa uma medida do comportamento

agregado do setor elétrico das empresas listadas na Bovespa.

Metodologicamente diferente do IBOVESPA, o IEE foi concebido para permitir a

negociação de produtos derivados, referenciados em sua carteira teórica

subjacente. Assim, destacamos alguns aspectos metodológicos que lhe conferem

tal característica:

• Na carteira teórica do índice, cada empresa está representada pelo ativo de

sua emissão que tenha maior liquidez em bolsa;

• A quantidade de cada ação integrante do índice é equivalente ao lote-padrão

do papel ou seus múltiplos;

• Todas as empresas têm igual participação na composição da carteira.

Quando um investidor seleciona um desses índices para utilizar como

comparação, deverá conhecer a composição, relevância e metodologia de cálculo

para que a escolha seja feita de maneira racional. Dessa forma, o índice deverá

refletir os objetivos de cada cliente.

Nesse ponto de nossa dissertação, é possível dizer que já conhecemos a melhor

maneira de analisar os retornos de um fundo e sabemos que a determinação do

benchmark correto é essencial no processo de análise dos fundos. Em relação à

análise quantitativa, precisamos inserir a avaliação do risco para que esta possa

ser completa. Esse tópico será descrito a seguir.

3.4 Análise do risco passado
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Na década de 60, três índices de análise de risco foram introduzidos e continuam

sendo utilizados em larga escala. Esses índices, que serão descritos adiante,

foram desenvolvidos com base no CAPM e têm por objetivo analisar o risco

corrido por um administrador em sua gestão da carteira de um fundo de

investimento.

Utilizando o conceito desenvolvido por ROBERT HAUGEN em seu livro Modem

Investment Theory (1997) podemos dizer que a análise do desempenho pode ser

feita em termos de profundidade e largura. A "profundidade" está relacionada com

o excedente do retorno obtido pelo administrador do fundo. Já a "largura" está

relacionada com a quantidade de ativos que o administrador utilizou para

conseguir o retomo. Analisaremos os índices com base no conceito da

"profundidade" e da "largura". É importante registrar que o nome desses índices é

uma homenagem aos .seus idealizadores:

3.4.1 índice de Jensen

Conforme dissemos anteriormente, tanto o índice de Jensen quanto os próximos

dois índices foram desenvolvidos utilizando a Teoria do CAPM. O índice de

Jensen utiliza a Securíty Market Une (SML) para determinar como o administrador

do fundo conseguiu uma performance diferenciada. Com base na fórmula do

CAPM, temos:

(6)

Na qual:

R p = retomo do portfólio

Rl = taxa livre de risco

f3 p = Beta da carteira

Rm = retomo do índice escolhido como referência
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Reorganizando a fórmula 6, chegamos à fórmula de cálculo do índice de Jensen

( J .). descrita a seguir:

(7)

\

Assim, podemos afirmar que esse índice é a diferença entre o retorno do P?rtfólio

e o retorno esperado se essa carteira estivesse posicionada na Security Market

Une (ver gráfico 5).

Gráfico 5: Representação Gráfica do ííltlice de Jensen

'IS -r---------------------,

:1
---------------------~ 1f
____________________ J _

-.Af~L-~' -----;

JpB

JpA

'14 +-__ -r-----l._~--_I_-----r--'---r----l
o 0.2 0,4 O,S 0.8 1 Beta 1,2

No gráfico acima, o índice de Jensen é dado pela distância vertical do retorno dos

fundos de investimento da SML. Caso um fundo tenha um índice de Jensen

positivo, está representado graficamente acima da SML, demonstrando uma boa

performance em relação ao retorno do índice escolhido como referência

(representação gráfica do fundo A). Já o fundo B, que apresenta um índice de

Jensen negativo, está representado graficamente abaixo da SML, indicando um

desempenho inferior ao índice de referência escolhido.
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Observando a fórmula do índice de Jensen, podemos depreender que a análise

não é sensível à performance do mercado e aos diferentes graus de risco das

carteiras. Dessa maneira, se quisermos descobrir qual é o melhor gestor

analisando fundos com diferentes Beta, obteremos a resposta errada, já que esse

índice depende do nível do Beta e do desempenho do mercado. Podemos concluir

que o índice de Jensen consegue analisar apenas a "profundidade", ou seja, o

retomo excedente obtido pelo gestor, não tendo capacidade de analisar a

alocação.

3.4.2 índice de Treynor

O índice de Treynor é o prêmio de risco obtido pelo gestor do fundo por, unidade

de risco corrido. O retomo excedente é definido pela diferença entre o retomo do

portfólio e o retomo da taxa livre de risco. O risco medido por Treynor é a relação

entre o risco sistemático pelo Beta da carteira. Apenas com essa definição ,<

podemos afirmar queo índice de Treynor é superior ao de Jensen, pois o risco é

medido em relação ao Beta e não em relação à distância da carteira 'da Security

Market Une. A fórmula do índice de Treynor é:

R -RI'T = p ,
P fJ

p

(8)

Na qual:

Tp = índice de Treynor

R p = retomo do portfólio

Rr = taxa livre de risco

fJ p = Beta da carteira



Representando graficamente essa fórmula, o índice de Treynor é a projeção da

linha que liga a taxa livre de risco e o retorno do portfólio entre os diversos níveis

de Beta (A').

Gráfico 6: Representaçâo Gráfica do índice de Treynor
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o índice de Treynor assume a premissa do CAPM: o administrador de qualquer

fundo pode se financiar pela taxa livre de risco, alavancando sua posição original.

Apesar de obtermos melhoras nas análises quando comparamos gestores que

tenham carteiras com grandes diferenças de risco, ainda não é possível analisar a

"largura", pois continuamos avaliando o risco com base no Beta da carteira.

3.4.3 índice de Sharpe

A definição do índice de Sharpe deriva da equação da Capital Market Une a partir

do momento que a utiliza como benchmark das carteiras analisadas. O ângulo

pode ser considerado o preço da redução de risco de uma carteira em um portfólio

eficiente, de acordo com a seguinte fórmula:

EM -RI"R = "
e

CYM

(9)
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Na qual:

R, = preço da redução de risco de um portfólío eficiente

Em = retorno esperado do oontouoco mercado

R( = taxa de juro livre de risco

(J M = risco do mercado (desvio padrão dos retornos do mercado)

Com base na fórmula acima da Capital Market Une, substituímos os retornos

projetados do mercado e o risco do mercado pelo retomo real de um fundo de

investimento e pelo risco passado desse fundo. Assim, temos:

R -Rj.S =--,-P_.:..-
P (J

P

(10)

Na qual:

SP = índice de Sharpe

R p = retorno da carteira analisada

R r = taxa de juro livre de risco

(J P = risco da carteira analisada

A próxima figura ilustra a construção gráfica do índice de Sharpe. O ponto p'

indica o nível atual de taxas de juros livre de risco; os pontos A e B representam a .

rentabilidade do fundo A e B. Qual das carteiras tem a melhor relação risco vs.
retorno? Como podemos perceber, em termos de rentabilidade o fundo A

apresenta uma melhor rentabilidade; porém, em termos de risco o fundo B

apresenta uma variância menor. Nota-se que, assumindo a premissa da Capital

Market Une (CML) da possibilidade de emprestar e tomar emprestado com base

na taxa livre de risco, o investidor do fundo B poderia estar em qualquer ponto da

linha p 'Bx. Utilizando essa mesma premissa para o fundo A, podemos afirmar que
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este poderia estar em qualquer ponto da linha p'Ay. Dessa forma, a linha p'Bx é

superior à linha p 'Ay. Assim, concluímos que o fundo B é superior ao A utilizando

a premissa de emprestar e tomar emprestado com base na taxa livre de risco.

Podemos afirmar que o índice de Sharpe é o ângulo das CML dos respectivos

fundos de investimento.

Gráfico 7: Re >resentadio Gráfica do índice de Shar e
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Para determinar a qualidade de uma performance, devemos comparar o índice de

Sharpe do benchmark escolhido com o índice de Sharpe do fundo analisado. Um

Sharpe do fundo superior ao do mercado significa que o administrador teve uma

performance superior ao mercado. Essa análise continua valendo quando

analisamos a situação inversa, ou seja, quando o Sharpe de um fundo for inferior

ao Sharpe do mercado, levando-nos a concluir que a performance do

administrador não foi satisfatória.

Podemos inferir que uma carteira (C) que esteja posicionada na Capital Market

Une terá um índice de Sharpe idêntico ao do mercado, se caracterizando como

uma carteira neutra. Isso é válido considerando as premissas do CAPM, pois,

baseado exclusivamente nas informações públicas, qualquer investidor poderia

criar uma carteira neutra, ou seja, sob a Capital Market Une.



36

o índice de Sharpe, por utilizar o risco como o desvio-padrão, evoluiu em relação

aos dois índices anteriores. Ele tem a capacidade de medir tanto a "largura"

quanto a "profundidade" e a alocação do recurso feita pelo gestor ("largura"

descrita anteriormente).

~~._---,..~•...--_._.__ ._ ..._._----_.-~----_._._---~
j !

I
CML I

!

,
;

;....._---------_._-----_ .•..._-----~--_.~~
Risco

Um problema apresentado pelo índice de Sharp é a impossibilidade de sua análise

para resultados negativos. O trabalho feito DUARTE3 exposto na resenha 121 da

BM&F, nos mostra que se dois fundos de investimento A e S com índices de

Sharp Sa < Sb < O, com retornos iguais e o risco de A menor que o de S, pela

teoria das carteiras o fundo A deveria ser o preferido - ao contrário daquele

medido pelo Sharpe (em que o fundo B é aquele com melhor desempenho).

Devemos lembrar que os modelos descritos anteriormente estão baseados nas

premissas do CAPM, descritas abaixo:

1. Os investidores podem escolher entre portfólios analisando o retorno

esperado e o risco (variância);

a. A distribuição entre os retornos é normal
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b. Os investidores são indiferentes a fundos que estejam sob sua curva

de indiferença

2. Todos os investidores planejam seus investimentos uma única vez;

3. As informações estão disponíveis a todos (mercado eficiente);

4. Não existe custo de transação (corretagem e impostos);

5. Os investidores podem emprestar e tomar emprestado utilizando a taxa

livre de risco.

Caso qualquer dessas premissas não seja respeitada, as conclusões das análises

dos índices podem estar erradas.

3.4.4 Sharpe Generalizado

O índice de Sharpe acabou se tornando uma das ferramentas mais utilizadas na

avaliação de desempenho de fundos de investimento. No entanto, pode-se

analisar o desempenho de um certo investimento em relação a outro benchmark

que não o ativo livre de risco. Por exemplo: na indústria de fundos de ações pode-

se avaliar o desempenho de um fundo de ações utilizando o IBOVESPA (descrito

anteriormente), ou o de fundos cambiais em relação a um investimento em dólar.

O índice de Sharpe Generalizado mede quanto retorno um investimento gera além

do que se espera de seu benchmark, ponderado pelo que risco que o investimento

tem em relação ao seu respectivo benchmark.

3 DUARTE JR., Antônio M. Análise da Performance de Investimento. Resenha BM&F, n° 121, pp.
65-78.
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As premissas e restrições do Sharpe Generalizado são idênticas às do índice de

Sharpe. Porém, o Sharpe Generalizado serve para se fazer uma avaliação relativa

de investimentos, enquanto o Sharpe nos fornece um avaliação absoluta do

investimento, explicitando somente a relação risco vs. retomo do próprio

investimento contra o ativo livre de risco. Dessa maneira, o índice de Sharpe

Generalizado é uma ferramenta muito útil para comparar fundos ativos que

possuam uma classe de ativos definida (RF, câmbio, bolsa) ou para investidores

que, já tendo se decidido por um certo tipo de investimento, buscam identificar a

melhor opção de investimento dentre aquelas definidas na classe de ativos.

Apesar de ser amplamente utilizado, o índice de Sharpe Generalizado apresenta

alguns problemas associados (idênticos ao Sharpe), destacando-se a restrição em

relação à negatividade do índice. Na prática, entretanto, um determinado fundo de

investimento pode ter um retorno esperado inferior ao seu objetivo de

rentabilidade, ocasionando um Sharpe Generalizado negativo. Dessa maneira, a

escolha do benchmark é essencial para eliminar a possibilidade de índice negativo

e não comprometer a análise.

Essa medida é dada por:

(11)

Na qual:

GSp = índice de Sharpe Generalizado

R p = retorno da carteira analisada

Rm = retorno esperado do benchmark

(li = desvio padrão dos excedentes dos retomos da carteira i

a; = desvio padrão dos retomos do benchmark
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am = covariância entre os retornos do investimento i e os retornos do benchmark

m

3.4.5 M2

o nome popular M2 faz referência ao índice de performance desenvolvido pelo

prêmio Nobel FRANCO MODIGLlANI e sua neta LEAH MODIGlIANI, que

trabalhava no banco de investimento Morgan Stanley. O índice foi apresentado no

trabalho "Risk - Adjusted Performance" no Journal of Portfólio Management

(1997).

Como o trabalho desenvolvido por SHARPE, o M2 está baseado na análise ex-
post da Capital Market Une. Dessa maneira, sua análise de risco é feita utilizando

o conceito estatístico do desvio padrão. Essa medida analisa o retorno médio de

uma carteira se a mesma tivesse o nível de risco idêntico àquele observado no

índice do mercado. Tanto o índice de Sharpe como o M2 sofrem as restrições

impostas pelas premissas do CAPM discutidas anteriormente.

A fórmula do M2 é:

2 (Rp -RrJ
Mp = RI' + a p a;

(12)

Na qual:

M ~ = M2 do portfólio

R p = retomo da carteira analisada

R, = taxa de juro livre de risco

a p = risco da carteira analisada

am = risco do índice de mercado escolhido



Como a fórmula do índice de Sharpe é:

R -R(S = p .
P a

p
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(13)

Substituindo a fórmula do índice de Sharpe, chegamos à equação simplificada do

M2
:

Podemos analisar graficamente o M2 da seguinte forma:

Gráfico 9: Re resentacâo Gráfica do M~

,._----_._--.-._-----_. __._---_._----_._-
Risco {O')

(14)

o M2 trouxe uma facilidade na análise comparativamente com o índice de Sharpe.

Este nos mostra se uma carteira teve uma performance superior ao benchmark

por meio da comparação de um índice que, muitas vezes, é difícil de ser

interpretado. Já o M2 é facilmente interpretado, pois quantifica numericamente a

diferença relativa entre o retorno da carteira e o índice escolhido como benchmark.

Isso se deve à comparação direta entre a rentabilidade do índice de mercado

ajustando o risco. Podemos reescrever essa afirmação dizendo que a grande
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vantagem do M2 sobre o Sharpe consiste na mensuração do ganho ou da perda

em termos do índice do mercado escolhido para comparação, enquanto o índice

de Sharpe é um número puro sem unidades.

Ao comparar as duas medições de performance baseadas na análise ex-post da

CML, índice de Sharpe e M2, verificamos que ambos sempre trarão a mesma

resposta quando comparados com o índice de mercado escolhido. É impossível

que esses indicadores apontem para direções divergentes.

3.4.6 Outros modelos de análise de performance

Diversos trabalhos quantitativos foram desenvolvidos durante os últimos anos

focando a análise de desempenho de gestores de fundos de investimento e

fundos de pensão.

Além dos estudos já citados anteriormente, MCDONALD (1974) estudou o

desempenho de 123 fundos mútuos utilizando uma série de 120 retornos mensais

por meio dos índices de Sharpe e Treynor. Os resultados indicaram que 67 dos

123 fundos apresentaram índice de Treynor superior ao do mercado, e 39 fundos

tiveram o índice de Sharpe superior ao do mercado. LEHMAN E MODEST (1987)

examinaram o retorno de 130 fundos mútuos entre o período de 1963 a 1982 com

o objetivo de verificar se os desempenhos dos fundos são sensíveis ao benchmark

escolhido. Os autores concluíram que os índices de Treynor e Jensen são

sensíveis ao método utilizado para construir o modelo e evidenciaram diferenças

significativas entre os resultados produzidos pelos modelos ATP e CAPM.

A comparação de fundos passivos sempre se mostrou mais difícil, pois a

dispersão em relação ao benchmark é muito baixa, trazendo conclusões errôneas

na análise. Para corrigir esses problemas, a utilização do Erro Quadrático Médio

(EQM), obtido por meio da análise de regressão entre a rentabilidade do fundo e

do benchmark, é um instrumento mais adequado de mensuração do desempenho.
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A análise de market-timing foi inicialmente proposta por TREYNOR e MAZUY em

1966 e trabalhada por HENRIKSSON em 1984. Esse trabalho diz que o gestor de

um fundo pode ter uma rentabilidade melhor que o mercado de duas maneiras. A

primeira é escolher os ativos (stock selection) por meio de um trabalho de

projeções do valor atual da empresa. A outra maneira de conseguir uma

_rentabilidade acima da do mercado é escolher o momento adequado de compra e

venda das ações. Isso significa dizer que o gestor buscará administrar o Beta e o

retorno dos papéis, entrando e saindo desses papéis conforme as expectativas do

mercado, ou seja, buscará papéis com Beta elevados caso a expectativa seja de

alta do mercado. O inverso também será verdadeiro. Esse trabalho foi aplicado em

uma amostra de 57 fundos, entre os anos de 1953 e 1962, e a conclusão não

trouxe evidências de que os administradores tivessem capacidades positivas em

relação ao timing. A mesma conclusão foi obtida por WILLlAMSON em 1972. Ele

analisou o retorno de 180 fundos mútuos entre 1967 e 1970, evidenciando que

não há excedente de retornos positivos decorrentes da habilidade de timíng.

Os trabalhos quantitativos de market-tímíng foram desenvolvidos por meio de

regressões estatísticas em que o Beta (P) pode ser considerado como o índice de

escolha de ativos, e o Alpha (a) da regressão interpretado como o índice de

market timing.

HENRIKSSON propôs que a linha de tendência seja calculada da seguinte forma:

Rp -RI = a+b(Rm -Rr )+c(Rm -RI )D+ep (15)

Na qual:

R p = retorno do portfólio

RI = taxa livre de risco
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a, b, c serão estimados pela regressão

D = Variável Dummy, que é igual a 1 para Rm > R f e zero para os outros casos

Pode-se considerar o ~ do portfólio como b em um mercado de baixa e b + c em

um mercado de alta. Um valor positivo de c indica habilidade do gestor na escolha

do tíming.

Vejamos a representação gráfica abaixo:

Gráfico 10

Melhor Seleção de Ativos

Gráfico 11

Melhor Market Timing

i_------J

Os trabalhos de HENRIKSSON (1984) mostraram ser insustentável a hipótese de

que um gestor de fundos com performance superior segue uma estratégia fixa.

Dos 116 fundos mútuos analisados entre 1968 e 1980, somente três tiveram

resultados positivos de market-tímíng nos testes paramétricas, e somente um

apresentou resultado quando o período de análise foi quebrado ao meio.

Testes utilizando o conceito de market-tíming foram feitos por CHANG e

LEWELLEN (1984), que concluíram que não há evidências de habilidade superior

de tímíng nem de seleção de ativos. Dessa maneira, a conclusão dos trabalhos

mostra que os fundos mútuos, coletivamente, são ineficientes para superar seus

benchmarks.

Além das análises de tímíng, outras foram propostas. As de estilo de gestão foram

inicialmente apresentadas por WILLlAM F. SHARPE em 1988 e revisitadas em
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seu trabalho Asset Allocatíon: Management Sty/e and Performance Measurement
4
.

Nesse trabalho, SHARPE discute a dificuldade de analisar fundos ou carteiras de

títulos compostos por diversos tipos de investimentos, como títulos públicos de

renda fixa americana de curto prazo, títulos públicos de renda fixa americana de

longo prazo, renda variável americana e renda variável européia, entre outras

classes de ativos. Para resolver essa dificuldade, SHARPE segregou doze classes

de ativos e comparou-as com os respectivos benchmarks por meio de análises de

regressão. Após a análise de cada classe de ativo, SHARPE comparou a

rentabilidade total com o benchmark proposto para a carteira do fundo. O autor

concluiu o trabalho analisando o estilo do gestor e a identificando os pontos fortes

e fracos de cada administrador de recursos. Procedendo assim, conclui SHARPE,

o investidor pode identificar o gestor que está mais próximo de suas

necessidades.

A análise de desempenho de um gestor não ficou exclusivamente baseada no

CAPM. Alguns trabalhos foram desenvolvidos utilizando Asset Pricing Theory

(APT), ou seja, os fatores utilizados na covariância entre as ações e a estimação

dos fatores Beta entre os ativos. Uma empresa da Califómia conhecida como

BARRA criou uma ferramenta computacional, conhecida por Aegís System, capaz

de analisar o desempenho do gestor com base nos fatores escolhidos

previamente. O conceito utilizado pela BARRA, como o modelo proposto por

WILLlAM SHARPE descrito anteriormente, sugere a separação dos ativos por

classes de ativos. Diferentemente de SHARPE, a BARRA propõe uma análise dos

ativos por setores da economia escolhidos previamente. Por meio de regressões

dos retornos e dos fatores, consegue-se observar como o gestor foi capaz de

adicionar rentabilidade ao investimento.

Com base no trabalho de SHARPE descrito acima e utilizando o conceito da

Teoria do APT, LHABITANT propôs, em março de 2001, a adição do Value at Risk

4 SHARPE, WILLIAM F. Asset Al1ocation: Management Style and Perfonnance Measurement, LOCAL DE
PUBLICAÇÃO,Journal ofPortfolioManagement, VOLUME, Winter 1999, 7-19p.
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(V@R) à análise da rentabilidade do gestor. Para LHABITANT, o risco inerente à

gestão de um fundo de investimento consiste no grau de alavancagem do fundo,

na volatilidade do mercado, na diversificação e nos produtos e mercados

"operados" pelo fundo. Dessa maneira, o Value at Risk é um medidor capaz de

captar todos esses itens conjuntamente.

Nesses trabalhos, LHABITANT propôs a utilização do V@R para determinar o

risco a priori dos fundos de investimento. Colocando de lado o risco de líquidez e

de crédito em suas análises, seus testes com 5.228 hedge funds (fundos

derivativos), realizados entre janeiro de 1994 e outubro de 2000, mostraram que

não existiu diferença significativa entre o risco projetado pelo V@R e o realizado

pelo fundo. Dessa maneira, a inclusão do V@R na análise a priori facilita a análise

do desempenho do gestor a posteríori. Ele concluiu seu trabalho afirmando que,

apesar da análise ter mostrado que o V@R pode ser considerado um bom

indicador sobre o risco futuro de um fundo, não podemos nos esquecer das

limitações das premissas desse modelo.

Todos os modelos descritos anteriormente utilizam uma análise de desempenho

passado dos fundos baseada no CAPM ou APT. O grande problema desses

modelos está na dificuldade de prever os retornos esperados e os riscos da

carteira. O modelo proposto por LHABITANT inclui uma nova variável que facilita a

previsão do risco futuro de um fundo. De qualquer maneira, apenas as análises

quantitativas não são suficientes para avaliar o desempenho de um gestor. Nossa

proposta para melhorá-Ias consiste na inclusão de fatores qualitativos que

facilitem a identificação de gestores que possam agregar desempenho superior ao

futuro.

Além dos trabalhos citados anteriormente, diversos outros testes foram feitos por

pesquisadores entre o final da década de 60 e os dias atuais. Um estudo que

merece destaque foi o desenvolvido por GRINBLATT E TITMAN (1993). Eles

introduziram uma nova medida de avaliação do desempenho de uma carteira por
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meio da análise da cornposrçao dos fundos, desprezando a utilização do

benchmark. O estudo verificou que para a amostra de 155 fundos houve um

excedente de retorno positivo, especialmente para algumas classes de fundos. Os

fundos, no geral, apresentaram um desempenho consistente com o alcançado no

passado. A conclusão do trabalho foi que a rentabilidade passada é um bom

indicador de desempenho futuro.

3.5 Análise qualitativa

A análise quantitativa, como já expusemos no capítulo anterior, auxilia o investidor

a acompanhar a rentabilidade do gestor no passado. Apesar de LHABITANT e

outros pesquisadores terem aprimorado os métodos quantitativos, acreditamos ser

possível aumentar a previsibilidade incluindo a análise qualitativa dos gestores de

fundos de investimento.

Algumas empresas de administração de recursos de terceiros e até empresas de

análise de risco (rating) realizaram, nos últimos quatro anos, alguns trabalhos

qualitativos para analisar os processos operacionais de tomada de decisão dos

administradores de fundos, os controles de risco de crédito e mercado, os

segmentos de mercado em que o gestor atua etc. Essa preocupação deu-se

especialmente devido às perdas impostas aos investidores depois das crises da

Ásia, Rússia e do Brasil. fApesar dos investidores estarem cientes de que a

rentabilidade passada não garante a performance futura do fundo, ficou claro para

muitos deles que o processo de seleção de fundos deveria considerar os

controles, e não só a rentabilidade.

Com base nisso, a RagersCasey, empresa do Grupo BARRA Inc. que investe em

outros fundos do mercado global, desenvolveu um processo de escolha de Fund

ot Funds5 baseado em:
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• Pessoas;

• Filosofia de investimento;

• Política organizacional;

• Produtos;

• Processos operaclonaia..

Utilizando um questionário e visitas aos gestores de fundos de investimento, os
•

analistas da RogersCasey procuravam reconhecer os pontos fortes de cada

gestor, analisando a rotatividade dos administradores e como se desenrolava o

processo de alocação de carteira, entre outros fatores. Infelizmente, por ser

exclusivamente para uso interno, o processo da RogersCaseys não é divulgado, o

que não nos permite analisar a qualidade de seu output nem testar seu poder de

previsibilidade.

3.5.1 O Processo da Standard and Poor's

A Standard and Poor's, uma das mais reconhecidas agências classificadoras de

rating do mundo, iniciou em meados de 1999, no Brasil, um processo pioneiro de

classificação de empresas de administração de recursos. Esse processo consiste

em avaliar a qualidade geral de uma empresa de administração de recursos de

terceiros, incluindo suas características administrativas e procedimentos

operacionais. Nessa classificação inclui-se uma análise dos sistemas e controles

adotados por outras empresas que atuem nessa mesma indústria. Um ponto

importante a destacar é que esse processo, diferentemente de um processo de

ratíng que analisa ou não a solvência de uma empresa, país ou Bond, concede

notas comparativas aos participantes dessa indústria.

o objetivo da Standard and Poor's é verificar a qualidade e a abrangência dos

recursos envidados na política de investimento e no processo de gestão. Como

5 Fundos de investimento que compram cotas de outros fundos do mercado. O trabalho do gestor desses
fundos consiste em localizar gestores com performance superior.
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parte do processo de avaliação, a empresa de rating analisa os procedimentos

operacionais, os controles de risco da instituição e os controles operacionais que a

empresa utiliza durante o processo.

o escopo dessa análise não consiste em uma auditoria dos processos que a

empresa utiliza no seu dia-a-dia, nem é uma opinião sobre o cumprimento dos

regulamentos de cada fundo de investimento. Essa classificação não leva em

consideração o cumprimento, pelo administrador, da legislação em vigor. Além

disso, a Standard and Poor's não analisa a rentabilidade dos fundos e a qualidade

dos riscos de crédito que cada fundo carrega. Tais fatores, como iremos descrever

posteriormente, são analisados, mas não passam por testes de consistência de

processo.

Essa classificação, conhecida como Práticas de Empresas Administradoras de

Recursos de Terceiros ou Asset Management Procedures (AMP), tem uma

simbologia própria, que varia de "AMP-1" (classificação máxima) a "AMP-5"

(classificação mínima), sendo:

AMP-1 - Muito forte;

AMP-2 - Forte;

AMP-3-Boa;

AMP-4 - Marginal;

AMP-5 - Fraca.

Os pilares para a elaboração desse processo são:

1. Perfil da empresa: a agência de ratíng avalia os fatores qualitativos e

quantitativos da empresa por meio da análise do direcionamento

estratégico, da formação e da capacidade dos empresários que compõem

seu corpo de funcionários, da sustentabilidade de sua participação de
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mercado nos diversos segmentos em que atua e da capacidade e

capilaridade de seus canais de distribuição.

Dentro dessa análise, alguns indicadores como: a) volume total de recursos

administrados; b) mix de produtos; c) taxa de penetração por canal de

distribuição; d) rotatividade de funcionários; e) fluxo de entrada e saída de

recursos; e f) ABC de concentração em cada fundo, entre outros, são

analisados e comparados com os de outros participantes desse mercado.

2. Aspectos fiduciários, operacionais e de controle: o objetivo desse

processo é a revisão e análise dos sistemas operacionais que o

administrador utiliza para valorizar os títulos e garantir a integridade e a

segurança das operações efetuadas, além de promover a garantia da

segregação e identificação dos ativos e contas, possibilitando a total

segregação dos fundos e, conseqüentemente, de seus riscos. Durante essa

fase a infraestrutura tecnológica é analisada e, caso o administrador de

recursos seja um departamento do banco, mede-se o nível de segregação

que existe em recursos do banco e de terceiros. O processo, conhecido

como Chinese Wall ou Muralha Chinesa, consiste na total independência

dos recursos de terceiros e do banco, evitando um conflito de interesses.

Nessa condição, caso a instituição administradora vá à bancarrota, os

recursos dos clientes estão garantidos e não serão utilizados no processo

de liquidação. Durante essa fase são analisados a observância da política

de investimento de cada fundo e seu processo de controle.

3. Administração de carteiras, processo de investimento e gestão de

riscos: o principal ponto analisado nessa fase é se o administrador segue a

filosofia e o estilo de investimento transmitida aos clientes dos respectivos

fundos. Segundo a opinião da Standard and Poor's. da qual compartilho,

uma área de investimento bem estruturada consiste em equipes voltadas à

pesquisa quantitativa (departamento econômico e analistas de empresas),
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equipe de gestores dos fundos e carteiras e equipe que analisa e

acompanha os riscos de crédito e de mercado. Dentro desse conceito, o

processo que estabelece e comunica os limites de risco de cada fundo, as

ferramentas computacionais utilizadas nesse processo, os comitês de

investimento e a respectiva implantação das decisões tomadas são pontos

importantes para análise.

Uma área de gestão de risco estruturada e independente, que controla os

limites operacionais, o grau de aderência do fundo ao benchmark e o

estabelecimento independente da precificação dos ativos para a valoração

da carteira são essenciais.

4. Situação Financeira: a última análise feita pela agência classificadora de

rating consiste na avaliação da situação financeira da empresa

administradora de recursos. A taxa de administração média, o resultado das

taxas de performance, a composição de custos e a capacidade de geração

de caixa da empresa são analisadas com o objetivo de medir a

rentabilidade do negócio e a sustentabilidade da empresa nessa indústria

altamente competitiva, de escala e com taxas de administração

decadentes.

Além da Standard and Poor's, a SR Ratíng, primeira empresa nacional de rating,

vem comercializando seus serviços no Brasil desde o final de 1999 (apesar de ter

iniciado um estudo em 1997 com o Unibanco) e leva em consideração os

seguintes pontos: a) capacidade técnica do gestor no mercado financeiro

(experiência); b) capacidade gerencial e c) controles fiduciários do gestor de

recursos. Além desses pontos, o desempenho dos fundos é levado em

consideração, mas em relação ao cumprimento das políticas de investimento

preestabelecidas.
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Capítulo 4 - Metodologia proposta

A proposta deste trabalho consiste em determinar os itens qualitativos que têm

relação com uma performance passada superior do gestor de recursos. Assim,

utilizaremos como base os itens analisados pela agência de classificação de risco

Standard and Poor's, adicionando algumas variáveis que serão testadas por meio

da análise discriminante.

Antes de discutirmos diretamente o modelo, é preciso compreender como está

organizada essa indústria no Brasil e quais são os pontos essenciais em uma

empresa de gestão de recursos.

4.1 Estrutura da indústria no Brasil

o mercado de gestão de recursos no Brasil tornou-se bastante concentrado: os

cinco maiores gestores detêm quase 50% do mercado e os 10 maiores alcançam

70% do total de recursos". Podemos identificar quatro segmentos de atuação

dessas empresas:

1. Pessoa física - Esse segmento é dominado pelos grandes bancos de

varejo do Brasil. Conforme pesquisa encomendada pelo Banco Santander

em novembro de 2000, seus clientes (grande parte pertencente à classe A

e o restante às classes B e C) não são sensíveis à rentabilidade do fundo

de investimento. A conveniência e o pacote de serviços oferecido pela

instituição são fatores de fidelízação. Dessa maneira, as taxas de

administração cobradas nesse segmento são as mais elevadas; alcançando

até 500 bps ou 5% aa. Alguns bancos de investimento, por meio de

parcerias com bancos de varejo, começaram a distribuir seus produtos em

agências bancárias.

6 Dados de dezembro de 2000. Durante o ano de 2001 o Bradesco fundiu todas as empresas de gestão de
recursos, o Santander reuniu os recursos do Banespa e do Santander, o HSBC incorporou o CCF Brain e o
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A primeira experiência brasileira foi realizada pelo Banco Nacional em 1995,

quando foi criado o InvestCenter. Esse produto permitiu que os clientes do

Nacional, posteriormente comprado pelo Unibanco, adquirissem cotas de

fundos como o Pactuai e o Bozano, entre outros. Atualmente, além do

Unibanco, o cliente do Citibank pode aplicar seus recursos em outros

administradores utilizando a conta corrente. O cliente da Caixa Econônica

Federal pode adquirir cotas de Fundos de Aplicação em Cotas de FIFs

(FACs) que aplicam em diversos administradores do mercado.

2. Grandes empresas - A mesma pesquisa descrita acima mostra que esses

clientes são muito sensíveis à rentabilidade do fundo. A grande maioria

aloca seus recursos em fundos DI ou cambiais (empresas atuantes no

comércio exterior e/ou multinacionais). Quanto maior for a empresa, menor

o grau de fidelização, devido ao portfólio de produtos que a instituição

financeira oferece.

3. Priva te bank - As pessoas físicas com patrimônio superior a US$ 1 milhão

são, em média, mais propensas ao risco. Rentabilidade e conveniência são

os principais fatores de fidelização desses clientes. Como o cliente private é

em média mais suscetível ao risco, as taxas de administração média estão

ao redor de 50 bps.

4. Fundos de pensão - Praticamente todas as empresas de administração de

recursos atuam nesse segmento. Seus clientes são altamente suscetíveis à

rentabilidade e têm um baixo grau de comprometimento com as instituições

financeiras (exceto os fundos de pensão de multinacionais). Segundo

dados da ABRAPP de dezembro de 2000, esses clientes, poupadores por

definição, detêm R$ 143 bilhões, tornando o mercado perfeitamente

Banco ltaú adquiriu o Asset do Llody's Bank e comprou o Banco Sudameris, concentrando ainda mais esse
mercado.



53

competitivo. Dessa maneira, as taxas de administração são inferiores a 25

bps para os grandes fundos de pensão que detêm fundos exclusivos.

Nesse grupo estão incluídas as seguradoras e empresas de previdência

aberta.

Outro segmento surgido nos últimos dois anos foi o dos portais financeiros, que

disponibilizam a aplicação em fundos de diversos administradores para o público

em geral. O cliente desse portal, até o momento, tem se mostrado altamente

sensível à rentabilidade.

Além de conhecer os diversos segmentos de atuação de uma empresa de

administração de recursos, precisamos compreender também o funcionamento de

sua estrutura.

Uma empresa de gestão de recursos é uma prestadora de serviços que está

baseada no capital intelectual. Em sua grande maioria, estão organizadas nos

seguintes departamentos:

1. Diretoria de Gestão de Recursos - Departamento responsável pela gestão

dos fundos de investimento. Por meio de um processo de investimento, os

administradores compram em vendem ativos, seguindo a política de

investimento de cada produto e buscando maximizar o retorno dos

investimentos de acordo com a propensão de risco de cada produto ou

cliente. Sob a responsabilidade dessa diretoria, encontra-se o

departamento de análise econômica e setorial.

2. Diretoria Comercial - Departamento responsável pela venda dos produtos e

pelos diversos canais de distribuição estratégicos para a empresa de

gestão. Normalmente, existem equipes segregadas para cada canal de

distribuição.



54

3. Diretoria de Controle de Risco - É responsável pela análise dos riscos de

crédito e de mercado a que os fundos de investimento estão submetidos.

Esse departamento deve ter autonomia para interferir na gestão dos

recursos caso os administradores não estejam respeitando os níveis de

risco dos fundos de investimento. Em algumas instituições, o departamento

de Compliance está subordinado a essa diretoria; em outras à Diretoria de

Produtos.

4. Diretoria de Produtos - Responsável pela criação e acompanhamento dos

produtos (rentabilidade para a empresa, rentabilidade do fundo em relação

à concorrência etc.). Normalmente, responde pela criação da estratégia de

marketing.

5. Diretoria Administrativa - Esse departamento existe em pequenas

empresas administradoras de recursos e é responsável pelos serviços

administrativos (contabilidade, contas a pagar etc.). Já nas empresas de

gestores ligados a bancos, tais serviços são feitos por setores internos do

banco.

4.2 O modelo

Como foi dito anteriormente, esta tese baseia-se nos trabalhos desenvolvidos

pelas empresas Standard and Poor's e RogersCaseys, e nas informações obtidas

após quase dez anos de experiência em grandes empresas de gestão de

recursos. Propõe-se que os pontos essenciais para uma empresa de

administração de recursos, que deverão ser testados, são:

1. Processo de tomada de decisão: o produto que uma empresa de gestão de

recursos comercializa é o cumprimento dos objetivos estabelecidos nas

políticas de investimento de cada fundo. A estratégia de diferenciação de

um fundo do banco A para o fundo do banco B é explicitada por meio da

rentabilidade superior alcançada, dado um nível de risco idêntico.
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Um processo de tomada de decisão compartilhado por pessoas com uma

comprovada experiência no mercado financeiro - embasado em métodos

quantitativos de precificação e estabelecimento de cenários

macroeconômicos consistentes - é parte integrante de um bom processo

de tomada de decisão.

Além dos pontos apontados acima, a baixa rotatividade das pessoas

envolvidas nesse processo é crucial para identificar uma consistência na

análise dos dados ao longo do tempo.

Para efeito de nossa análise, consideraremos que uma empresa tem uma

nota comparativamente superior nesse quesito se:

a. As decisões de investimento forem baseadas mais em processos

que nas pessoas individualmente. Os processos de decisão

baseados no comitê de investimento e em reuniões diárias mostram,

em nossa opinião, uma consistência maior que as tomadas de

decisões individuais. A existência de tais reuniões e a periodicidade

serão fatores que diferenciarão os gestores analisados. Faremos a

classificação considerando o conteúdo dos comitês e a quantidade

de comitês formais;

b. O comitê de investimento e as reuniões diárias deverão ser

compostos por pessoas com comprovada experiência no mercado

financeiro, analistas econômicos e analistas setoriais. As decisões

deverão ser tomadas após a observação e discussão do cenário

proposto pelos analistas. Nesse item classificaremos as empresas

de acordo com a experiência de seus funcionários no mercado

financeiro;
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c. A rotatividade dos funcionários envolvidos no processo de decisão é

outro fator que deverá ser analisado e comparado nas empresas em

questão. Caso um funcionário bastante experiente e influente no

processo de decisão se desligue da empresa, pior será a nota

atribuída nesse quesito. Empresas que estejam, durante os últimos

anos, sem alteração de quadro de pessoal, alcançarão as melhores

notas. A classificação, novamente, se baseará no tempo de

experiência que cada pessoa-chave possui na empresa;

d. A existência de uma equipe responsável pela criação de modelos

quantitativos para a tomada de decisão, o conceito do modelo

utilizado e o tempo em que esse modelo vem sendo utilizado

também serão levados em consideração.

2. Administração e controle de riscos: a existência de um departamento de

risco assessorado por métodos e modelos matemáticos que controlem o

nível de exposição de cada fundo versus o risco que cada fundo pode

correr, por meio da política de investimento do fundo e dos limites

estabelecidos no Comitê de Investimento, são indicadores de um controle

maior da administração dos riscos inerentes aos fundos de investimento.

Dessa maneira, levaremos em consideração:

a. A experiência das pessoas envolvidas no departamento de análise

de risco e o poder dessa equipe na instituição. Funcionários com

uma excelente formação quantitativa indicarão uma melhor

capacidade de medição dos riscos de mercado da carteira. Será

considerado o maior tempo de experiência desse profissional na

atividade e, por critério de desempate, o nível na hierarquia na

empresa desse profissional.
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analistas de crédito que trabalham na administradora de recursos.

Empresas que possuam em seu quadro de pessoal funcionários

experientes terão uma avaliação superior àquelas que tenham

pessoas com pouca experiência e, da mesma forma, obterão uma

melhor conceituação que aquelas que utilizam exclusivamente

serviços externos. Empresas que realizam comitês freqüentes de

crédito, centralizando a decisão para o comitê, terão notas

superiores àqueles gestores que não possuem o processo

estruturado.

3. índices financeiros: os volume administrados, os segmentos de atuação e a

lucratividade da empresa são essenciais para analisar sua situação

estratégica nessa indústria competitiva e de escala. Empresas que atuam

fortemente no segmento institucional muitas vezes têm dificuldades em se

manter, devido às reduzidas taxas de administração praticadas nessa área.

Já os grandes bancos de varejo conseguem, por meio de sua rede, taxas

de administração muito superiores, devido a sua estrutura já existente de

distribuição (agências bancárias).

Durante os últimos meses, essa indústria vem sofrendo um processo de

consolidação, devido às baixas margens de lucro obtido. Como o negócio

de gestão de recursos está baseado em economias de escala, empresas

que não tenham participação de mercado e receitas em segmentos

lucrativos terão dificuldades em se manter atuantes.

Dito isso, analisaremos os seguintes indicadores financeiros, medindo se

eles impactaram a performance passada:
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a. Receita bruta de taxa de administração - Classificaremo-nas por

ordem crescente, sendo que a empresa ou departamento de maior

resultado terá a melhor classificação;

b. Taxa de administração média - Classificação idêntica à da receita.

Consiste na divisão do total de receita obtido pelo gestor pelo total

de ativo sobre gestão;

c. Volume de recursos administrados - Classificação idêntica à da

receita bruta de taxa de administração;

4. Estratégia: a existência de diferentes tipos de fundos de investimento para

os diferentes canais de distribuição e a política de diferenciação são

importantes indicadores para a continuidade da empresa no negócio. Nesse

item analisaremos:

a. Empresas que tiverem estratégias de atuação privilegiando os

segmentos mais rentáveis terão notas mais elevadas

comparativamente. Estratégias de fidelização no varejo obterão a

máxima conceituação.

4.2.1 Questionário e premissas

Com base nos parâmetros expostos anteriormente, desenvolvemos um

questionário (Anexo B), que foi enviado aos gestores para que pudéssemos

analisar o perfil e os critérios de tomada de decisão de cada empresa. É

importante ressaltar que o questionário enviado às empresas de administração de

recursos não continha as questões I.c, I.d e I.e, pois elas já haviam sido

respondidas ao CEF-GV em questionários anteriores (ver questionário enviado no

Anexo C).
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Tabularemos as considerações explicitadas anteriormente com as seguintes

perguntas:

es baseadas em processos e não em pessoas

4 - Estratégia
I. g,

3 - ndices financeiros

I.e
1. - Composição s pessoas no processo de decisão I. c, I. d, 11. a

1.c - Rotatividade dos funcionários

1.d - pe quantitativa I. c, 11. c

2.a - Equipe de risco
I. c. I. D 11. b,

e

2.b - Equipe e controle de risco de crédito b, 11. d, 11. g,

11. h

I. b, I. g

Para iniciar o trabalho de análise dos critérios qualitativos, estabelecemos

arbitrariamente que:

• Nossa análise levará em conta o método comparativo entre as empresas de

gestão de investimento, utilizando um critério parecido com o da agência

classificadora de risco Standard and Poor's. Dessa maneira,

obrigatoriamente classificará as empresas com notas de 1 (pior colocação)

a 5 (melhor colocação);

• Na classificação das notas descritas anteriormente, alocaremos

obrigatoriamente 20% dos gestores para cada nota aplicada;
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f) Todas as informações para nossa análise serão tiradas exclusivamente dos

questionários, recaindo sobre os administradores a responsabilidade sobre

as informações prestadas. Assim, está fora do nosso escopo um trabalho

de checagem das informações por meio de validação presencial (trabalho

de auditoria de processo) das informações obtidas sobre os processos e

sistemas de controle. Caso as informações importantes não estejam

disponíveis no questionário, utilizaremos informações públicas para compor

os itens essenciais. Gestores que não nos forneceram informações tiveram

a nota mínima comparativamente.

Um dos grandes problemas encontrados nos trabalhos de análise de fundos de

investimento do Brasil é a dificuldade de encontrar fundos que possuam um

histórico de rentabilidade durante um tempo significativo. Além disso, as

constantes alterações em políticas de investimento dificultam os estudos. Segundo

nossa conversa com gestores do JP Morgan7
, Citibank", Safra9

, Bradescc" e

Santander (durante os anos de 1999 e 2000 fui o responsável pelo departamento

de Gestão de Renda Fixa e Derivativos do Grupo Santander), os fundos de

investimento dedicados aos fundos de pensão são os produtos que tiveram menor

alteração em suas políticas de investimento. Isso se deve ao acompanhamento,

muitas vezes diário, desses investidores em relação à composição da carteira do

fundo e da rentabilidade. Como as alterações de políticas de investimento

precisam ser feitas em assembléias de cotistas, os fundos de pensão acabam

inibindo alterações promovidas ao bel prazer dos administradores. Vale lembrar

que a maioria das assembléias de cotistas de fundos de pessoa física é realizada

com a presença mínima dos participantes.

4.2.2 Caracterização da amostra

7 Informações obtidas com o Diretor do Asset Management, Wagner Funchia Murgel.
8 Informações obtidas com o Diretor de Renda Fixa, Paulo Alexandre Caricatti.
9 Informações obtidas com o Diretor de Investimento, Nelson Sussumu.
10 Informações obtidas com o Diretor de Renda Fixa da BRAM, Carlos Otero.
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Para testar a hipótese da influência dos testes qualitativos sobre a rentabilidade

dos fundos de investimento, analisamos a série histórica desses fundos (fundos de

renda fixa dedicados a fundos de pensão) no período de 1999 a 2001. Devido à
falta de significância estatística se analisássemos retornos anuais dos fundos,

trabalhamos com a análise dos retornos mensais proporcionados pelos fundos, a

fim de aumentar nossa série de dados. A análise dos retornos mensais tem sido

amplamente utilizada nas análises de rentabilidades de fundos de investimento no

Brasil".

Para evitar a influência de variáveis exógenas em nossa análise, escolhemos o

período para análise a partir de janeiro de 1999. Essa escolha deve-se à alteração

macroeconômica sofrida pelo Brasil em janeiro de 1999, quando o país passou de

um modelo de câmbio fixo em micro-bandas e controlado para um modelo de

câmbio flutuante. Essa mudança na política econômica fez com que os choques

econômicos futuros refletissem por meio do aumento da volatilidade da moeda e

não mais dos juros intemos, como acontecia até aquele momento. A exclusão de

períodos anteriores minimiza o impacto de variáveis externas em nossa análise

discriminante.

Comparamos os fundos dos administradores que responderam nosso questionário

com os fundos que são vendidos para o segmento institucional, identificados no

banco de dados do Centro de Estudos de Finanças (CEF) da FGV utilizando a

pesquisa feita com os administradores. Assim, teremos condições de determinar

se os itens de nossa análise qualitativa indicam performance superior (Sharpe

Generalizado) à da concorrência.

Identificamos 335 fundos de investimento com as características definidas

anteriormente pelo CEF-GV.
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4.2.3 Medida de análise utilizada

Como nosso modelo propõe que a análise qualitativa melhora a previsibilidade da

performance futura, poderíamos utilizar a rentabilidade passada como indicador

para o nosso trabalho estatístico. Se fizéssemos isso, estaríamos desprezando as

considerações levantadas no capítulo passada sobre a rentabilidade ajustada pelo

nível de risco de cada fundo. Qual deveria ser então nossa variável de

rentabilidade? Dentre os índices que estudamos anteriormente, o mais completo,

em nossa opinião, para análise da performance de fundos de renda fixa ativo -

que leva em consideração a "largura" e a "profundidade" das informações - é o

índice de Sharpe Generalizado. Este é amplamente utilizado no mercado

brasileiro, para análise de fundos de renda fixa ativos, pelo Guia de Fundos de

Investimento da Revista Exame - principal guia de fundos do mercado brasileiro -,

pela empresa InvesfTrack e pelo site Fortuna. Os trabalhos desenvolvidos por

FERRAZ e TACIRO (2001) concluem que a utilização do índice de Sharpe em

fundos ativos é indicada. A utilização do COI como indicador da taxa livre de risco

também é indicada pelos analistas de fundos citados anteriormente.

Para que nossa análise de rentabilidade não fosse afetada pela diferença entre as

taxas de administração de um fundo de investimento, utilizamos como taxa livre de

risco a rentabilidade efetiva do CDI - descontando a taxa de administração de

cada fundo individual. Essa metodologia equalizará a rentabilidade dos fundos,

eliminando a variável taxa de administração na análise. Para isso, fizemos a

seguinte alteração no retomo mensal dos fundos em nossa série histórica:

R D =[(l+R"CDI) *-lJ*100
11 x ( )"",,;tx + 1 /252

(16)

Na qual:
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RI/D x = rentabilidade mensal do mês n do COI para o fundo x livre da taxa de

administração

R CD! = rentabilidade mensal do mês n do COI
li.

tx = taxa de administração anual do fundo x

du 11 = número de dias úteis do mês n analisado

Solicitamos aos gestores de fundos que nos enviassem as informações do fundo

de investimento de renda fixa, não exclusivo, dedicado aos fundos de pensão que

tiveram maior patrimônio médio durante esse período. Como analisaremos a

performance por meio do índice de Sharpe, a rentabilidade do fundo estará

ajustada ao nível de risco.
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Capítulo 5 - Estudo empírico

5.1 A metodologia estatística

Os testes estatísticos, que têm por objetivo identificar se a análise qualitativa

indica uma performance superior passada, foram conduzidos por meio da análise

discriminante. Nossa variável dependente, não-métrica, foi a identificação da

performance superior ou inferior - calculada pelo índice de Sharpe Generalizado -

dos fundos indicados no questionário em relação à performance média dos fundos

do mercado (dedicados aos segmentos descritos acima). As variáveis

independentes foram extraídas das perguntas descritas na tabela 11do Capítulo 4.

Durante a fase dos testes de análise discriminante, nos preocupamos com as

premissas necessárias para que o teste tivesse um resultado eficiente. Testes de

normalidade, linearidade e multi-correlação entre as variáveis independentes

foram realizados, pois são premissas para resultados significativos de análise

discriminante. A multi-correlação foi analisada a fim de verificar se as variáveis

independentes apresentam alto nível de correlação entre si - o que indicaria que

uma variável independente pode ser fortemente explicada por outra variável,

adicionando pouco poder de explicação à equação.

Durante nossos estudos da performance dos fundos de investimento que foram

escolhidos pelos gestores, identificamos que 90% dos fundos tiveram um Sharpe

Generalizado inferior à média do mercado. Nossa conclusão seria, se nos

limitássemos a essa análise, que a análise qualitativa não tem influência nos

desempenhos do fundo devido à baixa significância estatística. Por isso,

comparamos, entre si, o desempenho relativo dos fundos dos gestores que

enviaram o questionário. Dessa maneira, desenvolvemos nossos estudos de

análise discriminante considerando que: i) apenas o fundo do administrador C teve

sucesso, por seu desempenho ter sido superior à média do mercado e; ii) 50% dos
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como satisfatórios e 50% como insatisfatórios.

Enviamos o questionário definido no Anexo B para 131 administradores de

recursos a partir do dia 10 de junho de 2002. Até o dia 10 de julho, havíamos

recebido respostas de 19 administradoras de recursos, sendo que nove desses

administradores não faziam parte do nosso escopo de estudo, pois não eram

administradores de fundos abertos de renda fixa ativo para clientes institucionais

(fundos de pensão, seguradoras, empresas de previdência e capitalização). Além

dessas respostas, utilizamos o questionário sobre estrutura organizacional

enviado pelo Centro de Estudos de Finanças da Fundação Getúlio Vargas.

(TOdOS os questionários foram enviados sob cláusula de sigilo. Por isso,

~ntificaremos os administradores por meio de letras (A até J). J
Durante a avaliação dos questionários recebidos, constatamos que todas as

questões foram respondidas de maneira satisfatória, possibilitando a análise

comparativa entre os administradores, exceto as questões relativas à receita de

taxa de administração. Conforme explicado no capítulo anterior, caso informações

importantes para a análise não fossem disponibilizadas, utilizaríamos informações

públicas (jornais, ANBID etc.) para suprir tal deficiência. Assim, calculamos,

utilizando o banco de dados do CEF-GV, a taxa de administração média,

ponderada pelo patrimônio, dos segmentos definidos a priori como importantes

para a nossa análise (varejo, institucional, private e empresas), e utilizamos essa

média para calcular a receita de taxa de administração das empresas que não

forneceram tais informações em seus questionários (ver tabelas do Anexo D).

Os resultados dos cálculos de desempenho estão descritos na tabela abaixo:

PL (31/12/01)
dministra R$ mil



dor I
%) Ret. do Fundo e Médio Ajustado Gener

COI Ajustado Fundos alizad
o

C 160.739 1,00 0,035% 1,49% 1,38% 3,218

G 722.633 0,30 0,089% 1,49% 1,43% 0,653

J 8.699 0,50 0,124% 1,49% 1,42% 0,573

O 686.652 0,35 0,153% 1,51% 1,43% 0,537

E 189.543 0,80 0,745% 1,75% 1,39% 0,478

B 418.94~ 0,25 0,084% 1,48% 1,44% 0,472

I 79.112 0,50 0,062% 1,44% 1,42% 0,418

H 3.652.465 1,50 0,630% 1,57% 1,33% 0,377

A 12.247 0,30 0,104% 1,46% 1,43% 0,285

F 20.576 0,30 0,329% 1,52% 1,43% 0,272

5.2 - Resultados

Os trabalhos estatísticos descritos nesta dissertação foram efetuados com a

utilização da ferramenta de análise discriminante, por meio do software SPSS 10.1

for Windows, e seus resultados estão apresentados no Anexo G.

A análise exploratória dos dados apresentou características que comprometem a

validade dos estudos aqui descritos, devido à falta de consistência nos dados e ao

tamanho da amostra obtida por meio dos questionários. Isso dificultou, nos

diversos testes aqui desenvolvidos, a agregação das amostras em dois grupos

estatisticamente significativos. Esse problema destacou-se nos testes descritos no

item 5.2.1, pois os grupos discriminantes apresentaram apenas uma amostra em
------------
um de seus grupos, impossibilitando o cálculo da variância e diminuindo a

significância dos resultados encontrados.

Além disso, a falta de normalidade encontrada nos três estudos e o baixo valor do

Teste t resultante também influenciam os resultados da análise discriminante.

Mesmo com as restrições discorridas anteriormente, alguns indicadores sugerem

um vasto campo para estudos acadêmicos futuros.
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5.2.1 - Fundos com desempenho superior à média do mercado

Durante a execução da identificação dos fundos que tiveram um desempenho

superior à média de mercado, observamos que apenas o fundo do gestor C

apresentou desempenho destacado.

Tabela IV: Classificação dos questionários

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

índices Financeiros
.,

Estratéqias
Processo de investimento Adm.e Contr de Riscos •• ~ M

Deciões Experiênc Rotativida Equipe Experiência Taxa de Volume

baseada ia das de das dedicada Experiência dos administr Administr

em pessoas pessoas a modelo da equipe .A.nalistas Receita ação ado Estrat. Sucesso = 1,

Comitês e envolvidas do Iquantitativ de risco de Crédito Gestão (R$M) Média I (milhões) Seqmentos Fracasso = O

3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 541.913,9 1,1 51.500,0 5.0 .,.
.,

3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 38.174.4 0.4 8.9Ó9,8 2,0

1,00 4,00 3,00 2,00 4,00 1,00 8.331,9 0,6 1439,0 1,0 1,0

4,00 2,00 2,00 5,00 1,00 5,00 40.694,0 0,5 7.989,1 3,0

5,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,00 191.079,3 1.3 15.275,0 4,0 -

4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 196.455,4 1,0 20.301,6 4,0 .,

5,00 4,00 3,00 1,00 2,00 4,00 257.475,0 1,3 20.079,4 3,0

1,00 3,00 2,00 1,00 5,00 2.00 2.399,1 DA. 561,6 1,0

2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 288.960,0 1,7 16.800,0 5,0

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 6.728,6 0,7 1.025,9 2,0

Assets

Após aplicarmos a análise discriminante nos dados da tabela acima, percebemos

que as variáveis "Volume Administrado" e "Estratégia por Segmento" foram

eliminadas por terem uma alta correlação com as outras variáveis em estudo.

Mesmo com as restrições dos testes apresentadas anteriormente, o Z Score

Discriminante para a função "Sucesso" apresentou o seguinte resultado:

Tabela V: Resultado do Z Score Discriminante

Function
.,"' . - -- - .. ..'

O
..

COMITE -17.631'

EXP -9.382:

TURNOVER 11.305

QUANT -5.957
- - ..-... .~"" ,~."..... ~. ,- - --~ ~.,- -~,- - -~_.... , ...

EXPRISCO -1.506
..

CREDITO 20.110
-" - .. ,_.,. ... -. - ""

.. ~. N __

RECEITA .000
..

TXADM 51.418
. ~~.,' .. _~.•. .-v ~_. ',- "' ~~~ ••• _.F



68

(Constan~) 1 -23.8811

, Unstandardized coefficients

Utilizando os coeficientes acima, o teste de classificação geral apresentou um alto

grau de previsibilidade, já que a classificação original resultou em 100% de acerto.

Se considerarmos a tabela cruzada, que valida os dados considerando que todas

as variáveis influenciam o resultado conjuntamente, conseguimos alcançar um

resultado de acerto de 60%.

A tabela VI mostra que as variáveis "Taxa de Administração Média", "Experiência

do Analista de Crédito" e "Decisões baseadas em Comitês" são de suma

importância para classificar o sucesso e fracasso de maneira eficiente.

Tabela VI: Resultados da classificação

Predicted Group
, MembershJp Total

"

SUCESSO .00
1.00

.00
,

9; O 9.
Count

. .~...

Original
1.00 O 1 1

, .00 100.0 .0 100.0
%

, 1.00 .0: 1,00.0 100.0,
A, __ . .. --- ,- &' ~- •• " "--' ., " - .,,, - - .,- ..~.

Count
, .00 6

~.

9,
.,

Cross- , 1.00 1 O! 1
- " . ," ~ - _ ..•.~ ,., .'i,. .~-.~ -'-- - .A __

", "

validated(a)
%

.00 66.7 33.3' 100.0'

1.00 100.0 .o 100.0
" '

A Cross valídatíon is done only for those cases in the analysis. In cross validatíon,
,eaq~,case is."q,/é:jssi(ied}Jy!hf!.fu,!ct~C?nsderiv(3dJr~ny ?ll, c~se!3ot~~r ,than ,th~t ~?se:" _ ,

'a, 100. 0% of orifjinal grouped cases correctly c/assified.
'c 6q.O% ofc~C!s~-va/idatf!d grouped case.s"correct!y q/assifieq; ",

A __ ' •

Pode-se concluir que, apesar do resultado apresentado pelo Z Score

Discriminante, o tamanho da amostra e a classificação de apenas um gestor como

tendo performance superior reduz a importância dos testes apresentados.
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5.2.2 - Classificação da amostra em 50% de sucesso e 50% de fracasso

A classificação da nossa amostra em 50% de sucesso e 50% de fracasso eliminou

o problema de apenas um gestor compor o grupo "Sucesso". Essa metodologia

fez com que cinco gestores fossem dassificados com desempenho superior.

A tabela VII mostra a classificação dos dados da pesquisa:

Tabela VII: Classificação dos questionários na nova metodologia

A
8
C
o
E
F
G
H
I
J

Processo de investimento Adm.e Contr de Riscos índices Financeiros Estratéilias

Decióes Experiênc Rotativida Equipe Experiência Taxa de Volume

baseada ia das de das dedicada Experiência dos administr Administr

em pessoas pessoas a modelo da equipe Analistas Receita ação ado Estrat. Sucesso (1)

Comitês e envoh~das do louantitativ de risco de Crédito Gestão IR$Ml Média (milhões) Seamentos Fracasso (O)

3.0 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 541.913,9 1,1 51.500,0 5

3,0 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0 38.174,4 0,4 8.909,8 2

1,0 4,0 3,0 2,0 4,0 1,0 8.331.9 0,6 1.439,0 1 1

4.0 2,0 2,0 5,0 1,0 5,0 40.694,0 0,5 i989,1
..

3 1

5,0 2,0 4,0 3,0 4,0 3.0 191.079,3 1,3 15.275,0 ".
4 1

4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 196.455,4 1,0 20.301,6 4

5,0 4,0 3,0 1,0 2,0 4,0 D7.475 ,O 1,3 20.079,4 3 1

1,0 3,0 2,0 1,0 5,0 2,0 2.399,1 0,4 561,6
.

1 -

2,0 1,0 1,0 4,0 1,0 1,0 288:960,Q 1? .16.8OQ,0 -- ... 5
"

2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 6.728,6 0.7 1.025,9 :1 1

Assets

Como no teste anterior, as variáveis "Volume Administrado" e "Estratégia por

Segmentos" mostraram-se insignificantes, e foram eliminadas na análise

discriminante devido à alta correlação entre "Receita de Gestão" para a primeira

variável e "Taxa de Administração Média" para a segunda, além da "Receita de

Gestão".

De forma análoga ao estudo anterior, o Z Score Discriminante para esse estudo

mostrou que as variáveis "Taxa de Administração Média Superior", "Decisões

Baseadas em Comitês" e "Experiência do Analista de Crédito" são essenciais para

a classificação discriminatória entre o "Sucesso" e o "Fracasso"

Tabela VIII: Resultado do Z Score Discriminante
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EXP -3.668
- -

TURNOVER 6.717
_ ...

QUANT -2.388
EXPRISCO -.901

.. ."',. ~.. . . - ~.~., . ,,~ ,. ".~ .

CREDITO 10.1.6~
...

RECEITA .ooe
-----". _.~,- .. ... ~ .. _ ••••• ,._. ~ ___ • __ o" - >0,,'''_' •• -_.- ,

TXADM 30.24E
(Constant) -15.789

,. ..
Unstandardized coeffícíenfs

Utilizando os coeficientes acima, o teste de classificação geral apresentou um alto

grau de previsibilidade, já que a classificação original resultou em 100% de acerto.

Se analisarmos a tabela cruzada, que valida os dados considerando que todas as

variáveis influenciam o resultado conjuntamente, conseguimos alcançar um

resultado de acerto de 50%, inferior àquele apresentado no teste anterior.

Tabela IX: Resultados da classificação

Predicted Group Membership

SUCESSO

.00
Count 1.00

Original .00
% 1.00

.00

,a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified i

; by the functions derived from ali cases other than that case.
b 100.0% of original9rouped cases correctly classified.

; c 50:0% of cross-validated greuped cases correctly classified.

Fortes indícios nos levam a acreditar que a variável qualitativa tem o poder de

discriminar fundos com desempenho diferenciado do mercado.
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Apesar das dificuldades encontradas neste trabalho devido à falta de amostras

estatisticamente significativas, pode-se perceber a necessidade da inclusão de

variáveis qualitativas nos estudos de fundos de investimento.

Dando prosseguimento a este estudo, caberia uma análise de regressão com os

itens identificados como discriminantes para testar a influência dos mesmos na

previsibilidade de desempenhos superiores. Para tal, uma amostra reduzida, como

a que temos atualmente, comprometeria a confiabilidade dos resultados dessa

regressão. Apesar da amostra reduzida, a robustez da Análise Discriminante em

nossa amostra é superior a uma análise de regressão com os mesmos dados.

Isso se deve a premissas da regressão. Itens como a) normalidade dos erros, b)

erros com esperança em torno de zero, c) distribuição de probabilidade dos dados;

d) independência dos dados; e) não-correlação entre os erros etc. são de extrema

importância para os resultados finais.

Futuras pesquisas devem ser desenvolvidas para que possamos afirmar com

sequrança a influência, ou não, de itens como o processo de decisão baseado em

comitês e o volume administrado no desempenho dos gestores de fundos

brasileiros.



Capítulo 6 - Conclusão

o mercado de fundos de investimento cresceu de maneira estrondosa durante os

últimos anos, alcançando cifras significativas na poupança nacional. O mercado

brasileiro caracteriza-se preponderantemente por fundos de renda fixa,

diferentemente do que acontece em outros países. Com o crescimento desse

mercado, instrumentos de análise de fundos, que eram amplamente utilizados nos

Estados Unidos, ganham uma importância crescente no momento que os

investidores procuram comparar as diversas opções de poupança disponíveis.

Após a difusão dos conceitos de análises quantitativas, surge a necessidade de

incrementar os instrumentos de análise de gestores de modo que elas não se

limitem a comparar o desempenho passado e, sim, identificar as qualidades que

um gestor com performance superior tem em relação aos gestores com

desempenho inferior ao dos concorrentes.

O objetivo principal desta dissertação foi responder à seguinte pergunta: a análise 1
qualitativa ajuda no processo de seleção de gestores de fundos de investimento? (

Para respondermos essa questão, utilizamos como base o modelo da Standard

and Poor's e introduzimos algumas variáveis que pudessem deferir um

desempenho superior devido à estabilidade dos processos e controles utilizados \

pelas empresas de gestão de recursos. ~

Como se pode depreender, o autor preocupou-se em apresentar os conceitos

numa seqüência lógica tal que o leitor pudesse compreendê-los, mintrnizando

consultas complementares sobre o tema de métodos quantitativos de análise e

introduzindo o conceito de métodos qualitativos. Desse modo, o texto se iniciou

com um breve histórico da indústria de fundos de investimento no Brasil e sua

evolução durante esses trinta e cinco anos de história.
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Como forma de atingir o objetivo principal do trabalho, o Capítulo 3 buscou

apresentar os principais conceitos relacionados à análise de rentabilidade dos

fundos de investimento, refletir sobre as medidas de desempenho dos fundos

relacionando o risco e o retorno e descrever as últimas pesquisas quantitativas

sobre o tema.

Os temas e estudos acadêmicos sobre a análise quantitativa de fundos são

extremante abundantes no mercado norte-americano e têm se desenvolvido

rapidamente nos últimos anos no mercado brasileiro. SUAIDE (2001),

SANVICENTE (1992) e ROSENHEK (2002), entre outros, desenvolveram

trabalhos quantitativos que mostram que a análise e a escolha do índice de

desempenho devem ser feitas de maneira cuidadosa e determinando

corretamente o benchmark. Além desses pontos, introduzimos os trabalhos, tanto

no mercado internacional como no nacional, sobre o novo tema "itens para a

escolha de gestores".

Durante o desenrolar das premissas e conceitos descritos no Capítulo 4,

introduzimos os tópicos que, segundo o ponto de vista do autor e os trabalhos de

agências de rating internacionais, são importantes e podem se constituir em um

diferencial nesse mercado altamente competitivo.

-'Y Esta dissertação concluiu que, por meio do estudo empírico realizado com os

questionários enviados aos gestores atuantes no mercado brasileiro e a utilização

do índice de Sharpe Generalizado nos fundos de renda fixa, não-exclusivos,

dedicado a investidores institucionais, a análise discriminante permite identificar

pontos que justificam o desempenho superior de alguns gestores. [Itens como

"taxa de administração média", "experiência do analista de crédito" e "decisões

baseadas em comitês" caracterizam os gestores com performance superior à

média. Analogamente, o trabalho demonstrou que itens como "volume

administrado" e "estratégia por segmento" puderam ser retirados devido à alta
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correlação existente entre outras variáveis independentes no modelo aqui

propostoJ

Infelizmente, o pequeno retorno dos questionários enviados não permitiu uma

identificação mais clara dos itens discriminantes, devido às restrições estatísticas

de nossa base. Além disso, este trabalho não pôde se aprofundar na

determinação dos pesos que esses itens identificados têm na explicação da

rentabilidade dos gestores.

Trabalhos futuros nesse sentido devem ser desenvolvidos para atestar a robustez

das questões levantadas nesta dissertação a partir do retorno do questionário por

mais empresas de gestão Itnfelizmente, o tratamento altamente sigiloso que as

empresas de gestão de recursos dão a suas informações estratégicas serão

sempre um complicador em trabalhos com tal linha de deSenVQlyimento]um

passo importante que deve ser seguido em trabalhos futuros é a realização de

testes de regressão que determinem os pesos que itens qualitativos devam ter no

momento que o investidor estiver escolhendo o gestor de seus recursos.

Outra vertente que pode ser explorada futuramente consiste na comparação dos

itens qualitativos entre gestores "pequenos" e "grandes". Trabalhos nesse sentido

poderão responder à pergunta de(~uais são os controles e processos essenciais

para os gestore~ independentemente do volume administrado.

A última sugestão deste trabalho refere-se à inclusão de novos itens qualitativos,

diferentes daqueles sugeridos até aqui, que podem diferenciar gestores eficientes

de gestores que não conseguem superar a média do desempenho do mercado.

" ..,
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ANEXOS

ANEXO A - Legislação relevante sobre a indústria de fundos de
investimento no Brasil

Normativo/ano Resumo

Portaria MF Autoriza a constituição de fundos em condomínio com

309/59 carteira composta por duplicatas e contratos mútuos

registrados

Lei 4595/64 Cria nova estruturação para o Sistema financeiro Nacional e

determina a criação do Conselho Monetário Nacional (CMN),

Banco Central (BACEN) e outras entidades

Lei 4728/65 Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o

seu desenvolvimento, criando, entre outros, os bancos de

investimento

Lei 6385/76 Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Lei 6404/76 Dispõe sobre as Sociedades por Ações (Lei das SAs).

Decreto-Lei Cria os Fundos Fiscais de Investimento 158 por meio dos

157/67 quais é possível obter redução de 10% no Imposto de Renda,

desde que tal valor seja aplicado nesses fundos. Seus

recursos devem ser aplicados em ações ou em debêntures

conversíveis

Resoluções CMN • Determinam que a constituição de fundos de

131/70 e 145/70 investimento seja regulamentada pelo BACEN (revoga

a Portaria 309/59)

• A carteira deve ter no mínimo 60 % de títulos de renda

variável

Resolução CMN Faculta a aplicação das reservas técnicas das entidades de

480/78 previdência privada em cotas de fundos de investimento

Resolução CMN Dispõe sobre nova formatação dos fundos de investimento,
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1022/85 classificando-os em duas categorias básicas, a saber:

• Ações - mínimo de 70% da carteira em ações não-

negociáveis

• Renda Fixa - somente títulos de renda fixa

Resolução

1199/86

CMN Cria os fundos de aplicação de curto prazo, regulamentados

pelo BACEN, cuja carteira é constituída por títulos de renda

fixa com liquidação de até 28 dias

Resolução CMN Cria os fundos de investimento - capital estrangeiro .

. 1224/86

Resolução CMN Legislação específica para os fundos de investimento em

1286/87 renda fixa, cuja carteira é constituída por títulos de renda fixa

Resolução CMN Disciplina o ingresso de capital estrangeiro nas modalidades

1289/87 de investimento definidas nos anexos I, 11, 111 (sociedades de

investimento capital estrangeiro, fundo de investimento

capital estrangeiro e carteira de investimento mantida por

entidades não-residentes, respectivamente) e revoga

integralmente a Resolução 1224/86

Resolução CMN

1280/87

Resoluções CMN

1787/91, 1791/91

e Circular BACEN

1903/91

• Legislação específica para os fundos de investimento

em Ações cuja carteira deve estar representada

majoritariamente por ações de companhias abertas

(revoga a Resolução 1022/85)

• A CVM passa a poder estabelecer as norma e práticas

referentes à administração dos fundos de ações e a

autorizar previamente o funcionamento destes. Porém,

a alteração da composição da carteira deve ser

definida em conjunto com o BACEN

• Criam os Fundos de Aplicação Financeira (FAFs) e os

Fundos de Aplicação em Quotas de FAF (revoga a

Resolução 1199/86).
• Transferem para a CVM a responsabilidade de
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Circular BACEN Faculta a criação de fundos de investimento de renda fixa DI.

Resolução

1832/91

Instrução

148/91

2008/91

regulamentar os fundos de investimento em ações.

CMN Por meio do anexo IV é criada a carteira de títulos e valores

mobiliários, a ser mantida por investidores institucionais

constituídos no exterior
CVM Dispõe sobre nova formatação dos fundos de investimento

em ações, cuja carteira deve ter, no mínimo, 51% aplicados

em ações. Os fundos regulados pela Resolução CMN

1280/87 devem se adaptar a esta nova norma

Resolução CMN Criam os fundos de investimento em commodities.

1912/92 e Circular

BACEN 2205/92
Instrução CVM Cria os fundos de investimento em ações - carteira livre, cuja

177/92 carteira dever ter, no mínimo, 51% aplicado em ações, I .

opções de ações, índices de ações e opções sobre índice de

ações
Resolução CMN Criam os fundos de renda fixa - capital estrangeiro,

2034/93 e Circular destinados a investidores não-residentes, cuja carteira deve

2388/93 estar preponderantemente posicionada em títulos de renda

fixa
Resolução Criam os fundos de renda fixa curto prazo e o respectivo

2069/94 e Circular fundo de aplicação em cotas

2420/94

Instrução

215/94

CVM Dispõe sobre nova formatação dos fundos de ações,

consolida a regulamentação dos fundos de investimento em

ações, fundos de investimento carteira livre e cria os fundos

de investimento em cotas de fundos de ações (revoga as

Instruções CVM 148/91 e 177/92). As carteiras devem estar

representadas como segue:
• Ações - mínimo de 51% da carteira em ações de



Resolução CMN Criam o fundo de investimento no exterior, cuja carteira deve

2111/94 e Circular ser composta por títulos representativos da dívida externa da

2485/94 União

Circular do Estabelece normas para limites de concentração por cotistas

BACEN 2740/97 (fundos exclusivos); revogada pela Circular 2811/98

Resolução CMN Estabelece normas para a segregação da administração de

2451/97 recursos de terceiros e demais atividades da instituição (foi

complementada pela Resolução 2486/98).

Lei 9477/97 e Cria o FAPI - Fundo de Aplicação Programada Individual,

Resolução CMN cuja carteira é constituída por títulos de renda fixa e variável.

2424/97, Cria os fundos de investimento financeiro exclusivamente

Resolução CNSP destinados a acolher as reservas técnicas do Plano Gerador

6/97, de Benefício Livre - PGBL.

Resolução CMN

2183/95 e Circular

BACEN 2616/95

84

companhias abertas, sendo vedadas as operações a

descoberto
• Carteira livre - mínimo de 51% da carteira em ações

de companhias abertas, sem as restrições aplicadas

aos fundos de ações

• . Dispõem sobre nova formatação dos fundos de

investimento regulados pelo BACEN, ao criar os

Fundos de Investimento Financeiro (FIFs) e os Fundos

de Aplicação em Quotas de FIF, FAQ FIF, (revogação

integral das Resoluções CMN 1286/87, 1912/92 e

2069/97, da Circular 2008/01, e parcialmente da

Resolução 1787/91)

• Estabelecem o depósito compulsório e a carência

cíclica em prazos de 30, 60 dias ou superiores

• Desregulamentam a segmentação dos fundos. (A

ANBID estabelece uma classificação dos fundos de

investimento)

Instrução CVM Cria os Fundos de Privatização - FGTS destinados à
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com renda variável devem representar no mínimo 51% do

PL.

Instruções CVM Dispõem sobre nova formatação dos fundos de ações ao

302/99, 303/99 e criar os Fundos de Investimento em Títulos e Valores

304/99 Mobiliários (FITVM) e seu respectivo fundo de investimento

em cotas (revoga a Instrução CVM 214/94). As operações

aquisição de valores mobiliários, com recursos disponíveis da

conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

_ FGTS. Em junho de 2000, a resolução CND 26/00 aprovou

as condições gerais para a alienação de ações que excedem

o controle da União na Petrobrás, o que possibilita a primeira

venda pulverizada de ações de empresas estatais

279/98

Circular BACEN Elimina a obrigatoriedade da carência cíclica nos FIFs e

2906/99 FAQs e libera os recursos em depósitos compulsórios.

Circular BACEN Determina regras a serem observadas para que os FIFs

2958/00 sejam identificados como referenciados em indicador de

desempenho.

Resolução

2689/00

CMN Garante ao investidor não-residente tratamento igual ao dado

ao investidor residente e revoga as Resoluções 1832/91

(anexo IV), 2034/93 (renda fixa capital estrangeiro) e os

anexos I e 11 da Resolução 1289/87.

Fonte. SISBACEN, ANDIMA, ANBID, CVM.
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ANEXO B - Questionário original do trabalho

Srs. Gestores,

A FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio

Vargas, por meio do CEF - Centro de Estudos em Finanças, está desenvolvendo

um estudo sobre os critérios qualitativos da Indústria de Administração de

Recursos no Brasil. Para isso, estamos lhe enviando um pequeno questionário a

fim de conhecer melhor sua estrutura de administração de recursos e seu

processo de investimento.

Desde já, agradecemos sua atenção e esperamos receber até o dia 10 de abril de

2002 o questionário devidamente respondido. Em caso de dúvidas, colocamo-nos

a disposição para solucioná-Ias pelo e-mail: cef-gv@fgvsp.br.

Atenciosamente

Centro de Estudos em Finanças - EAESP/FGV

mailto:cef-gv@fgvsp.br.
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1_DADOS DA ORGANIZAÇÃO (31/12/2001)

A - Razão Social e Grupo Controlador

B - Indicadores financeiros:
8.1 - Volume administrado total
8.2 _Volume administrado por segmentos (pessoa física, private bank, empresas,

fundos de pensão e outros canais de distribuição)
8.3 - Receita de taxa de administração por segmentos (pessoa física, private bank,

empresas, fundos de pensão e distribuidores terceirizados)
8.4 _ Total de receitas de taxa de administração e de taxa de performance

(discriminado) arrecadado em 2001

8.5 - Total de despesa operacional de 2001

8.6 - Resultado operacional de 2001

C - Estrutura Organizacional (Organograma)

o _Curriculum Vitae de todos os funcionários envolvidos diretamente no

processo de tomada de decisão e na execução da estratégia, informando o

tempo de trabalho na instituição e na área específica (gestão, research,

departamento econômico, departamento de risco, demais participantes do

comitê de investimento)

E _ Histórico dos profissionais envolvidos no Asset durante os últimos

três anos (1999-2001)

F _ Qual é a empresa custodiante dos títulos dos seus fundos de

investimento? Como é a remuneração dessa empresa?

G _ Indique o percentual de tempo / recursos que sua empresa irá

investir em 2002 nos seguintes canais de distribuição, descrevendo

suas principais ações em cada canal:
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o Varejo_%

O Privatebank_%

O Empresas_%

O Fundosde pensão_%

O Distribuidoresterceii'izados_%

11 - POLíTICA DE INVESTIMENTO

A _ Descreva o processo de investimento de seus fundos e carteiras

(Asset Allocation, Renda Fixa e Renda Variável), indicando o grau de

participação das pessoas listadas na resposta "I.O"

B _ A restrição de títulos de crédito para seus fundos é maior que a

restrição legal? Em caso afirmativo, qual seria?

C- Sua empresa utiliza algum modelo quantitativo para a tomada de

decisão? Explique em poucas palavras esse modelo. Desde de quando ele

vem sendo utilizado?

D - Sua empresa adota a política de Chinese Waln

~\ Sua empresa acompanha a correlação entre a rentabilidade dos

fundos e seus objetivos descritos na política de investimento? Descreva em

poucas palavras esse processo

F - Assinale a alternativa que sua empresa utiliza para valorizar os

ativos dos fundos:
- Títulos Públicos Pré-fixados

o Custo histórico de aquisição

o Precificação por meio da 550 do BC

o MTM por meio da interpolação usando as curvas de Futuro e os Swaps

o Outros: especificar:
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- Títulos Públicos Pós-fixados
o Custo histórico de aquisição

,
o Precificação através da 550 do BC
o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o MTM do descolamento entre o custo de aquisição. Qual frequência?

o Outros: especificar:

_Títulos Públicos Pós-cambiais

o Custo histórico de aquisição

o Precificação por meio da 550 do BC
o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o Outros: especificar:

_Debêntures/Commercial Papers

o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps mais

prêmio de risco

o Outros: especificar:

- Swaps
o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o Outros: especificar:

_Swaps utilizados exclusivamente para hedge de ativos (casados)

o Custo histórico de aquisição apenas do Swap

o Custo histórico de aquisição do Título e do Swap

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

adicionados o prêmio de risco

o Outros: especificar:

- Operação de Box
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o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio dos preços de fechamento das opções/ação
o MTM da taxa de juros resultante por meio da interpolação utilizando as curvas de

Futuro e os Swaps
o MTM por meio do Modelo Binomial, Black&ShoJes, entre outros

o Outros: especificar:

_ Operação de Opções (todos os tipos)

o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio dos preços de fechamento das opções/ação
o MTM da taxa de juros resultante por meio da interpolação utilizando as curvas de

Futuro e os Swaps
o MTM por meio do Modelo Binomial, Black&Sholes, entre outros

o Outros: especificar:

G - Os fundos têm alguma restrição em alocar recursos em títulos de

emissão do administrador ou empresas coligadas? Qual?

H _ Os fundos têm alguma restrição em alocar recursos em debêntures e

Commercial Paper que sua instituição esteja estruturando ou distribuindo?

Qual?

111Dados do Fundo

Envie-nos as seguintes características do seu fundo de renda fixa, não

exclusivo, dedicado aos Fundos de Pensão que tenham o maior patrimônio

médio durante os anos de 1999 a 2001:

o Código do Fundo na ANBID

o Política de Investimento do Fundo

o Classificação ANBID e BACEN

o Taxa de administração e taxa de performance (se existir)

o Mudanças na política de investimento e taxa de administração

(identificando as datas de alteração)
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ANEXO C - Questionário enviado aos gestores

Srs. Gestores,

A FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio

Vargas, por meio do CEF - Centro de Estudos em Finanças, está desenvolvendo

um estudo sobre os critérios qualitativos da Indústria de Administração de

Recursos no Brasil. Para isso, estamos lhe enviando um pequeno questionário a

fim de conhecer melhor sua estrutura de administração de recursos e seu

processo de investimento.

Desde já, agradecemos sua atenção e esperamos receber até o dia 10 de abril de

2002 o questionário devidamente respondido. Em caso de dúvidas, colocamo-nos

a disposição para solucioná-Ias pelo email cef-gv@fgvsp.br.

Atenciosamente

Centro de Estudos em Finanças - EAESP/FGV

mailto:cef-gv@fgvsp.br.


92

1_ DADOS DA ORGANIZAÇÃO (31/12/2001)

A - Razão Social e Grupo Controlador

B - Indicadores financeiros:

8.1 - Volume administrado total
8.2 - Volume administrado por segmentos (pessoa física, priva te bank,

empresas, fundos de pensão e distribuidores terceirizados)

8.3 - Receita de taxa de administração por segmentos (pessoa física,

priva te bank, empresas, fundos de pensão e distribuidores terceirizados)

8.4 - Total de receitas de taxa de administração e de taxa de performance

(discriminado) arrecadados em 2001

8.5 - Total de despesas operacionais de 2001

8.6 . Resultado operacional de 2001

C - Qual é a empresa custodiante dos títulos dos seus fundos de

investimento? Como é a remuneração dessa empresa?

D _ Indique o percentual de tempo / recursos que sua empresa irá investir

em 2002 nos seguintes canais de distribuição, descrevendo suas principais

ações em cada canal (poucas palavras):

O Varejo_%
O Priva te Bank_%
O Empresas_%
O Fundosde pensão_%

O Distribuidoresterceirizados_%

11 - POLíTICA DE INVESTIMENTO

A _ Descreva o processo de investimento de seus fundos e carteiras

(Asset Allocation, Renda Fixa e Renda Variável), indicando o grau de

participação dos profissionais da empresa
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B _ A restrição de títulos de crédito para seus fundos é maior que a

restrição legal? Em caso afirmativo, qual seria?

c _Sua empresa utiliza algum modelo quantitativo para a tomada de

decisão? Explique em poucas palavras esse modelo. Desde quando ele

vem sendo utilizado?

D - Sua empresa adota a política de Chinese Wall?

E _ Sua empresa acompanha a correlação entre a rentabilidade dos

fundos e seus objetivos descritos na política de investimento? Descreva em

poucas palavras esse processo.

F - Assinale a alternativa que sua empresa utiliza para valorizar os

ativos dos fundos:
- Títulos Públicos Pré-fixados
o Custo histórico de aquisição

o Precificação por meio da 550 do BC

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o Outros: especificar:

- Títulos Públicos Pós-fixados
o Custo histórico de aquisição

o Precificação por meio da 550 do BC

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o MTM do descolamento entre o custo de aquisição. Qual frequência?

o Outros: especificar:

- Títulos Públicos Pós-cambiais
o Custo histórico de aquisição

o Precificação por meio da 550 do BC

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps
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o Outros: especificar:

_Debêntures/Commercial Papers

o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps mais prêmio

de risco

o Outros: especificar:

- Swaps
o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o Outros: especificar:

_Swaps utilizados exclusivamente para hedge de ativos (casados)

o Custo histórico de aquisição apenas do Swap

o Custo histórico de aquisição do título e do Swap

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps

o MTM por meio da interpolação utilizando as curvas de Futuro e os Swaps adicionados

o prêmio de risco

o Outros: especificar:

- Operação de Box
o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio dos preços de fechamento das opções/ação
o MTM da taxa de juros resultante por meio da interpolação utilizando as curvas de

Futuro e os Swaps

o Outros: especificar:

_ Operação de Opções (todos os tipos)

o Custo histórico de aquisição
o MTM por meio dos preços de fechamento das opções/ação
o MTM da taxa de juros resultante por meio da interpolação utilizando as curvas de

Futuro e os Swaps

o MTM por meio do Modelo Binomial, Black&Sholes, entre outros
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o Outros: especificar:

G _ Os fundos têm alguma restrição em alocar recursos em títulos de

emissão do administrador ou empresas coligadas? Qual?

H _ Os fundos têm alguma restrição em alocar recursos em debêntures

e Commercial Paper que sua instituição esteja estruturando ou distribuindo?

Qual?

111 - DADOS DO FUNDO

Envie-nos as seguintes características do seu fundo de renda fixa, não

exclusivo, dedicado aos Fundos de Pensão que tenham o maior patrimônio

médio durante os anos de 1999 a 2001:

o Código do Fundo na ANBIO

o Política de Investimento do Fundo

o Classificação ANBIO e BACEN
o Taxa de administração e taxa de performance (se existir)
o Mudanças na política de investimento e taxa de administração

(identificando as datas de alteração)
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ANEXO D - Cálculo da Taxa de Administração Média

TABELA X: Cálculo da Taxa de Administração do Segmento Private
Desvio
Padrão

Taxa
da Retorn Retorno Sharpe

Código Anbid
!Segment .Patrimônio em IAdministr

Diferença o Médio Generaliz
o 31/1212001 do Ret. Médio COI

ação (%) do Fundo Fundos Ajustado
ado

eCOI
Ajustado

14001 P 2.776.679,76 2,000 0,027% 1,32% 1,29% 1,110

1949E P 107.310.999,10 1,000 0,057% 1,46% 1,38% 1,477

1952E P 16.908.223,99 6,500 0,464% 0,74% 0,93% -0,397

20028 P 1.789.431.061,22 0,300 0,026% 1,46% 1,43% 0,900

20036 P 17.221.252,61 0,018 0,026% 1,33% 1,46% -4,675

21776 P 3.250.452,99 2,000 0,060% 1,40% 1,29% 1,778

26891 P 223.242.614,44 0,400 0,124% 1,50% 1,43% 0,569

464~ P 12.323.385,45 2,000 0,606% 1,28% 1,29% -0,023

50751 P 24.912.990,63 0,700 0,056% 1,39% 1,40% -0,130

56243 P 212.258.499,22 1,500 0,023% 1,35% 1,33% 0,881

56693 P 205.999.162,34 0,500 0,025% 1,44% 1,42% 0,916

Taxa Adm. Média Ponderada
Fonte: Banco de Dados CEF-FGV

0,504343

TABELA X1: Cálculo da Taxa de Administração do Segmento
Institucional

Desvio
Padrão

Taxa
da Retorn Retorno Sharpe

Código Anbid
Isegmen Patrimônio em IAdministr

Diferença o Médio Generaliz
to 31/1212001 do Ret. Médio COI

ação (%) do Fundo Fundos Ajustado
ado

eCOI
Ajustado

807S I 51.630.935,60 1,500 0,026% 1,36% 1,33% 0,86E

19763 I 459.924.558,19 0,500 0,104% 1,48% 1,42% 0,654

20435 I 521.372.926,16 0,180 0,022% 1,47% 1,44% 1,229

21571 I 277.513.001,63 0,250 0,022% 1,47% 1,44% 1,340

22357 I 486.854.155,08 0,250 0,023% 1,47% 1,44% 1,418

2317E I 313.551.486,49 0,200 0,026% 1,48% 1,46% 0,855

26743 I 2.354.263.454,97 0,250 0,248% 1,52% 1,46% 0,259

2698C I 10.420.457,76 0,400 0,023% 1,46% 1,43% 1,324

27669 I 266.705.585,16 0,230 0,020% 1,46% 1,44% 1,095

31240 I 1.028.302.274,47 1,000 0,017% 1,45% 1,38% 4,469

40053 I 4.639.140,43 0,300 0,031% 1,45% 1,43% 0,624
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42161 I 457.496.018,42 0,200 1,064% 1,62% 1,44% 0,164

43249 I 260.917.178,17 0,100 0,124% 1,53% 1,45% 0,615

53856 I 349.264.254,75 0,250 0,019% 1,46% 1,44% 1,314

55077 I 117.215.684,59 0,250 0,120% 1,48% 1,44% 0,374

57721 I 44.445.088,61 0,500 0,203% 1,44% 1,42% 0,123

57827 I 1.300.833.295,19 0,300 0,024% 1,48% 1,43% 1,903

60232 I 108.753.656,45· 0,100 0,028% 1,47% 1,45% 0,634

Taxa de adm. Média ponderada
Fonte: Banco de Dados do CEF-FGV

0,356115

TABELA X2: Cálculo da Taxa de Administração do Segmento
Varejo

Desvio
Padrão

Taxa
da Retorn Retorno Sharpe

Código Anbid
~egmen Patrimônio em IAdministr

Diferença o Médio Generaliz
to 31/12/2001 do Ret. Médio CDI

ação (%) do Fundo Fundos Ajustado
ado

eCDI
Ajustado

39E V 4.830.794,77 8,000 0,075% 0,86% 0,81% 0,61E

825 V 663.651,87 4,000 0,461% 0,99% 1,13% -0,291

2631 V 389.700.525,92 1,000 0,100% 1,35% 1,38% -0,220

5002 V 740.968.881,14 0,500 0,026% 1,44% 1,42% 1,06~

5592 V 12.001.691,76 5,000 0,475% 0,88% 1,05% -0,35~

69~ V 174.107.708,27 2,000 0,060% 1,36% 1,29% 1,12é

78~ V 1.019.975,13 4,000 0,060% 0,94% 1,13% -3,16~

8001 V 23.466.587,07 5,000 0,017% 1,08% 1,05% 1,629

8605 V 6.101.503,68 2,000 0,144% 1,28% 1,29% -0,060

1032~ V 364.201.329,82 0,500 0,037% 1,43% 1,42% 0,292

1077~ V 22.216.485,40 1,000 0,089% 1,42% 1,38% 0,535

11355 V 6.148.285,50 8,000 0,428% 0,69% 0,81% -0,280

13900 V 8.795.874,57 2,000 0,110% 1,29% 1,29% -0,003

1452~ V 781.588.093,12 1,000 0,078% 1,41% 1,38% 0,390

1496E V 189.290.938,10 0,150 0,022% 1,47% 1,45% 1,255

1533~ V 133.116.591,84 0,100 0,017% 1,46% 1,45% 0,677

1630E V 59.297.651,68 0,300 0,020% 1,47% 1,43% 1,639

1711 E V 11.274.282,77 3,000 0,050% 1,24% 1,21% 0,514

17132 V 28.597.988,90 5,000 0,439% 0,87% 1,05% -0,403

17140 V 115.684.337,13 0,500 0,024% 1,45% 1,42% 1,242

17183 V 6.625.724,42 6,300 0,114% 1,06% 0,94% 0,998

17191 V 5.519.068,4 7 3,800 0,078% 1,17% 1,14% 0,351

1725E V 139.434.466,29 4,000 0,026% 1,17% 1,13% 1,468

17272 V 139.434.466,29 0,500 0,058% 1,20% 1,42% -3,79~

1728C V 2.467.254.236,06 0,500 0,122% 1,31% 1,42% -0,847

17302 V 132.248.653,59 5,000 0,067% 0,98% 1,05% -0,970

17388 V 249.306.512,64 2,500 0,036% 1,29% 1,25% 1,205

17401 V 44.952.127,95 8,000 0,439% 0,62% 0,81% -0,443
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17485 V 46.660.159,91 5,000 0,454% 0,85% 1,05% -0,424

17582 V 123.094.899,57 1,500 0,030% 1,39% 1,33% 1,722

1774-'1 V 61.088.138,88 2,000 0,100% 1,27% 1,29% -0,18

1775:! V 574.108.124,04 3,000 0,028% 1,24% 1,21% 1,133

17760 V 187.855.438,74 3,500 0,031% 1,19% 1,17% 0,630

17779 V 65.714.344,27 3,500 0,221% 1,20% 1,17% 0,140

17787 V 28.385.382,28 4,000 0,227% 1,14% 1,13% 0,06e

17809 V 33.859.805,04 0,030 0,267% 0,48% 1,46% -3,677

18022 V 57.418.654,29 3,000 0,605% 1,37% 1,21% 0,270

18066 V 1.286.677.648,05 2,000 0,033% 1,34% 1,29% 1,342

18074 V 297.372.362,14 3,870 0,031% 1,18% 1,14% 1,219

1830~ V 106.148.027,28 2,000 0,035% 1,31% 1,29% 0,484

18600 V 51.495.682,67 2,500 0,126% 1,31% 1,25% 0,511

1861~ V 20.100.271,65 6,000 0,574°1c 1,13% 0,97% 0,288

18643 V 82.826.274,60 2,000 0,167% 1,36% 1,29% 0,427

18651 V 113.951.753,35 2,000 0,033% 1,33% 1,29% 1,271

18661 V 554.932.001,32 1,000 0,173% 1,44% 1,38% 0,37-'1

18783 V 1.400.830.530,67 3,000 0,099% 1,36% 1,21% 1,523

19100 V 931.215,36 3,000 0,023% 1,24% 1,21% 1,43é

1911~ V 22.929.000,91 2,000 0,691% 1,40% 1,29% O,15€

1940~ V 999.480.793,94 2,469 0,033% 1,29% 1,25% 1,109

1956~ V 4.299.051,02 5,000 0,486% 0,83% 1,05% -0,446

19631 V 173.221,59 4,000 0,091% 1,13% 1,13% 0,036

1975e V 128.711.161,23 2,500 0,164% 1,29% 1,25% 0,229

1983€ V 11.395.399,38 4,000 0,472% 0,83% 1,13% -0,631

19917 V 497.806.321,01 3,000 0,025% 1,25% 1,21% 1,56-'1

1992!: V 1.634.837.201,50 1,000 0,018% 1,40% 1,38% 1,390

19933 V 284.583.495,16 3,100 0,187% 1,30% 1,20% 0,52é

2018A V 6.073.000,21 5,000 0,498% 0,86% 1,05% -0,380

20192 V 3.887.878,66 3,000 0,047% 1,23% 1,21% 0,492

2020€ V 31.164.717,74 2,000 0,038% 1,29% 1,29% -0,159

20664 V 2.139.922,41 5,000 0,727% 0,83% 1,05% -0,296

2096€ V 642.569.604,83 5,000 0,039% 1,08% 1,05% O,88€

2101E V 714.329.062,69 4,500 0,116% 1,26% 1,09% 1,490

2104C V 19.654.533,23 5,000 0,025% 1,24% 1,05% 7,803

2105~ V 42.989.377,03 2,250 0,063% 1,33% 1,27% 0,953

2110e V 43.244.303,77 4,000 0,442% 0,95% 1,13% -0,394

21113 V 37.003.229,89 2,000 0,105% 1,28% 1,29% -0,079

21121 V 24.239.677,28 2,000 0,098% 1,31% 1,29% 0,153

21458 V 70.388.281,33 4,000 0,169% 1,15% 1,13% 0,133

22640 V 10.827.867,67 4,500 0,514% 0,90°;( 1,09% -0,366

22934 V 4.400.698,90 1,000 0,049% 1,44% 1,38% 1,413

23231 V 298.067.190,40 0,380 0,082% 1,46% 1,43% 0,377

26352 V 56.309.382,92 1,500 0,158% 1,35% 1,33% 0,127

26360 V 28.209.804,73 2,000 0,043% 1,15% 1,29% -3,198

26530 V 1.174.382.357,60 0,500 0,027% 1,45% 1,42% 1,054

30759 V 99.481.010,19 1,500 0,022% 1,36% 1,33% 1,219

34444 V 48.559.831,05 1,500 0,028% 1,36% 1,33% 1,037

38873 V 421.661.959,13 2,000 0,022% 1,32% 1,29% 1,275
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39098 V 37.997.932,71 2,000 0,028% 1,32%1 1,29% 0,993

3950C V 531.650.644,31 0,300 0,024% 1,47% 1,43% 1,352

3977~ V 141.512.021,70 1,000 0,018% 1,43% 1,38% 3,025

39896 V 133.681.992,16 0,650 0,161% 1,47% 1,40% 0,430

40101 V 32.952.956,02 2,000 0,226% 1,33% 1,29% 0,171

40606 V 29.033.764,42 2,000 0,029% 1,31% 1,29% 0,499

41297 V 374.611.985,90 0,500 0,063% 1,46% 1,42% 0,61~

41637 V 133.066.992,78 7,570 0,419% 0,67% 0,84% -0,423

4165~ V 979.968.590,11 1,500 0,019% 1,36% 1,33% 1,432

42366 V 208.306.238,78 2,470 0,068% 1,28% 1,25% 0,368

4237<1 V 41.874.264,09 7,697 0,433% 0,64% 0,83% -0,439

42382 V 96.108.421,53 2,950 0,029% 1,25% 1,21% 1,210

42978 V 185.465.606,46 1,000 0,027% 1,40% 1,38% 1,115

43206 V 5.440.390.061,67 0,500 0,135% 1,52% 1,42% 0,733

45012 V 1.918.954.419,08 2,500 0,106% 1,33% 1,25% 0,778

45195 V 6.569.679,94 2,000 0,052% 1,55% 1,29% 5,060

45594 V 497.313.462,52 0,500 0,037% 1,46% 1,42% 1,23~

45608 V 3.934.972.572,93 0,700 0,136% 1,50% 1,40% 0,72~

46256 V 1.395.756.222,00 8,000 0,416% 0,43% 0,81% -0,916

4858e V 90.685.512,52 6,000 0,042% 1,32% 0,97% 8,36E

5036~ V 3.189.753.043,65 1,000 0,025% 1,39% 1,38% 0,790

50814 V 466.679.498,70 2,000 0,023% 1,33% 1,29% 1,59€

50970 V 37.488.215,60 0,500 0,027% 1,44% 1,42% 1,049

50997 V 446.957,59 1,000 0,025% 1,41% 1,38% 1,531

51020 V 2.558.746,25 4,000 0,440% 0,95% 1,13% -0,406

51098 V 1.008.351,76 1,500 0,067% 1,37% 1,33% 0,568

52957 V 105.973.775,49 1,500 0,636% 1,52% 1,33% 0,299

52965 V 951.800.097,97 1,000 0,022% 1,40% 1,38% 1,171

53937 V 29.624.076,11 1,550 0,174% 1,38% 1,33°1< 0,282

53988 V 259.262.851,61 1,000 0,164% 1,40% 1,38% 0,139

54003 V 52.047.372,56 1,000 0,167% 1,41% 1,38% 0,188

54127 V 840.495.877,83 1,000 0,039% 1,40% 1,38% 0,580

54781 V 7.239.436,48 0,520 0,065% 1,42% 1,42% 0,11E

55451 V 310.175.772,38 4,000 0,045% 1,16% 1,13% 0,61<1

55557 V 2.517.270.066,27 2,000 0,032% 1,41% 1,29% 3,788

56111 V 8.069.583,16 2,000 0,118% 1,18% 1,29% -0,913

59358 V 2.282.222,30 2,000 0,038% 1,28% 1,29% -0,315

59455 V 622.925,85 4,000 0,125% 1,13% 1,13% 0,035

60097 V 1.129.081.144,07 2,750 0,039% 1,27% 1,23% 1,097

60127 V 51.390.157,00 0,500 0,032% 1,46% 1,42% 1,255

60143 V 669.675.741,80 0,500 0,024% 1,45% 1,42% 1,518

60801 V 1.353.099,46 2,500 0,064% 1,27% 1,25% 0,259

61662 V 19.374.791,64 0,500 0,026% 1,44% 1,42% 0,847

Taxa de adm. Média
ponderada
Fonte: Banco de Dados do CEF-FGV

1,717167
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TABELA X3: Cálculo da Taxa de Administração do Segmento Empresas
Desvio
Padrão

Taxa
da Retorn Retorno Sharpe

Código Anbid
Isegmen Patrimônio em ~dministr

Diferença o Médio Generaliz
to 31/12/2001 do Ret. Médio CDI

ação (%) do Fundo Fundos Ajustado
ado

eCDI
Ajustado

7651 C 28.146.931 0,800 0,023% 1,42% 1,39% 1,10e

9776 C 10.286.052 0,500 0,033% 1,45% 1,42% 0,943

9784 C 10.731.076 0,600 0,026% 1,42% 1,41% 0,590

12408 C 15.692.105 1,700 0,375% 0,26% 1,32% -2,82~

12491 C 1.056.253 7,000 0,047% 0,91% 0,89% 0,446

1605e C 17.013.732 2,000 0,083% 1,36% 1,29% 0,87~

1710€ C 348.993 3,000 0,095% 1,21% 1,21% 0,01L

27367 C 223.493.864 1,000 0,017% 1,45% 1,38% 4,270

28797 C 66.069.190 1,500 0,018% 1,44% 1,33% 6,109

40029 C 30.180.397 1,000 5,965% 2,62% 1,38% 0,208

40967 C 69.170.969 1,200 0,025% 1,39% 1,36% 1,204

48372 C 1.009.239 5,000 0,242% 0,30% 1,05% -3,078

52744 C 45.365.411 0,100 0,029% 1,47% 1,45% 0,704

52906 C 2.052.048 0,100 0,066% 1,45% 1,45% 0,002

54941 C 12.195.295 0,800 0,021% 1,45% 1,39% 2,923

56685 C 4.995.427 1,250 0,023% 1,38% 1,35% 1,162

Taxa de Adm. Média
ponderada
Fonte: Banco de Dados do CEF-FGV

1,05022



ANEXO E - Fundos analisados em nossa amostra

Desvio
Padrão

Taxa
da Retorno

Retorno

Código Segmento
Patrimônio em \Administração

Diferença Médio
Médio Sharpe

Anbid 31/12/2001 do Ret. CDI [Generalizado
(%) do Fundo

Fundos Ajustado
eCDI

Ajustado

396 V 4.830.794,77 8,000 0,075% 0,86% 0,81% 0,61E

8it V 663.651,87 4,000 0,461% 0,99% 1,13% -0,291

2631 V 389.700.525,92 1,000 0,100% 1,35% 1,38% -0,220

50~ V 740.968.881,14 0,500 0,026% 1,44% 1,42% 1,064

5592 V 12.001.691,76 5,000 0,475% 0,88% 1,05% -0,354

6939 V 174.107.708,27 2,000 0,060% 1,36% 1,29% 1,128

7552 CII/PN 77.420.047,26 1,000 0,023% 1,42% 1,38% 2,080

7651 C 28.146.930,82 0,800 0,023% 1,42% 1,39% 1,105

7684 C/I/PN 23.091.162,84 1,500 0,121% 1,39% 1,33% 0,444

7854 V 1.019.975,13 4,000 0,060% 0,94% 1,13% -3,164

8001 V 23.466.587,07 5,000 0,017% 1,08% 1,05% 1,629

8060 C/I/PN 27.616.185,52 0,500 0,028% 1,42% 1,42% 0,17E

8079 I 51.630.935,60 1,500 0,026% 1,36% 1,33% 0,865

8605 V 6.101.503,68 2,000 0,144% 1,28% 1,29% -0,060

8680 CII/P 2.983.237.210,50 0,500 0,018% 1,44% 1,42% 1,277

8907 C/I/PN 1.136.777,07 0,500 0,056% 1,37% 1,42% -O,84i

9067 C/I/P 187.710.842,52 1,000 0,068% 1,41% 1,38% 0,52E

9768 C/I/PN 10.286.051,93 0,750 0,029% 1,49% 1,40% 3,062

9776 C 10.286.051,93 0,500 0,033% 1,45% 1,42% 0,942

9784 C 10.731.076,19 0,600 0,026% 1,42% 1,41% 0,590

10278 C/IIP 69.733.508,71 0,150 0,018% 1,46% 1,45% 0,834

10324 V 364.201.329,82 0,500 0,037% 1,43% 1,42% 0,292

10405 C/I/P 138.003.479,14 0,400 0,022% 1,41% 1,43% -0,841

10774 V 22.216.485,40 1,000 0,089% 1,42% 1,38% 0,535

11215 C/I/PN 26.073.089,86 0,900 0,028% 1,40% 1,38% 0,517

11241 CII/PN 8.352.121,26 0,500 0,036% 1,44% 1,42% 0,607

11304 C/I/PN 17.144.541,81 0,300 0,021% 1,46% 1,43% 1,191

11355 V 6.148.285,50 8,000 0,428% 0,69% 0,81% -0,280

12408 C 15.692.105,12 1,700 0,375% 0,26% 1,32% -2,824

12491 C 1.056.252,82 7,000 0,047% 0,91% 0,89% 0,44E

13900 V 8.795.874,57 2,000 0,110% 1,29% 1,29% -0,003

14001 P 2.776.679,76 2,000 0,027% 1,32% 1,29% 1,110

14451 CII/PN 3.095.420.746,94 0,500 0,054% 1,47% 1,42% 0,8~

14524 V 781.588.093,12 1,000 0,078% 1,41% 1,38% 0,390

14941 C/I/PN 870.370.400,56 0,300 0,019% 1,47% 1,43% 2,068

14966 V 189.290.938,10 0,150 0,022% 1,47% 1,45% 1,25E

15334 V 133.116.591,84 0,100 0,017% 1,46% 1,45% 0,677

15725 C/I/PN 126.204.437,03 2,000 0,017% 1,47% 1,29% 9,97~

101

"
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16055 C 17.013.732,17 2,000 0,083% 1,36% 1,29% 0,873

16306 V 59.297.651,68 0,300 0,020% 1,47% 1,43% 1,639

17108 C 348.992,93 3,000 0,095% 1,21% 1,21% 0,012

17116 V 11.274.282,77 3,000 0,050% 1,24% 1,21% 0,514

17132 V 28.597.988,90 5,000 0,439% 0,87% 1,05% -0,40~

17140 V 115.684.337,13 0,500 0,024% 1,45% 1,42% 1,24~

17183 V 6.625.724,42 6,300 0,114% 1,06% 0,94% 0,998

17191 V 5.519.068,47 3,800 0,078% 1,17% 1,14% 0,351

17256 V 139.434.466,29 4,000 0,026% 1,17% 1,13% 1,468

17272 V 139.434.466,29 0,500 0,058% 1,20% 1,42% -3,79-'

17280 V 2.467.254.236,06 0,500 0,122% 1,31% 1,42% -0,847

17302 V 132.248.653,59 5,000 0,067% 0,98% 1,05% -0,970

17388 V 249.306.512,64 2,500 0,036% 1,29% 1,25% 1,205

17401 V 44.952.127,95 8,000 0,439% 0,62% 0,81% -O,44~

17450 C/l/P 2.793.174.754,05 2,750 0,046% 1,30% 1,23% 1,522

17485 V 46.660.159,91 5,000 0,454% 0,85% 1,05% -0,42.:1

17582 V 123.094.899,57 1,500 0,030% 1,39% 1,33% 1,72~

17736 C/IIP 2.219.116.643,31 0,500 0,056% 1,45% 1,42% 0,630

17744 V 61.088.138,88 2,000 0,100% 1,27% 1,29% -0,189

17752 V 574.108.124,04 3,000 0,028% 1,24% 1,21% 1,133

17760 V 187.855.438,74 3,500 0,031% 1,19% 1,17% 0,630

17779 V 65.7"14.344,27 3,500 0,221% 1,20% 1,17% 0,140

17787 V 28.385.382,28 4,000 0,227% 1,14% 1,13% 0,065

17809 V 33.859.805,04 0,030 0,267% 0,48% 1,46% -3,677

17817 C/l/P 186.015.714,07 0,250 0,022% 1,48% 1,44% 1,900

17906 C/I/PN 5.074.212,19 4,500 0,071% 1,15% 1,09% 0,822

18023 V 57.418.654,29 3,000 0,605% 1,37% 1,21% 0,270

18058 C/l/PN 3.123.343.882,58 0,500 0,023% 1,44% 1,42% 1,10E

18066 V 1.286.677.648,05 2,000 0,033% 1,34% 1,29% 1,342

18074 V 297.372.362,14 3,870 0,031% 1,18% 1,14% 1,219

18155 C/I/PN 7.191.988.875,23 0,150 0,022% 1,47% 1,45% 1,2~

18163 C/l/PN 2.137.885.806,72 0,500 0,187% 1,52% 1,42% 0,526

18309 V 106.148.027,28 2,000 0,035% 1,31% 1,29% 0,48.:1

18521 C/I/P 228.446.142,25 0,800 0,021% 1,43% 1,39% 1,713

18600 V 51.495.682,67 2,500 0,126% 1,31% 1,25% 0,511

18619 V 20.100.271,65 6,000 0,574% 1,13% 0,97% 0,288

18643 V 82.826.274,60 2,000 0,167% 1,36% 1,29% 0,427

18651 V 113.951.753,35 2,000 0,033% 1,33% 1,29% 1,271

18661 V 554.932.001,32 1,000 0,173% 1,44% 1,38% 0,37.:1

18783 V 1.400.830.530,67 3,000 0,099% 1,36% 1,21% 1,523

19046 C/l/PN 43.313.322,71 6,500 0,441% 0,72% 0,93% -O,46E

19100 V 931.215,36 3,000 0,023% 1,24% 1,21% 1,438

19119 V 22.929.000,91 2,000 0,691% 1,40% 1,29% 0,i5E

19194 C/I/PN 252.049.026,04 3,000 0,025% 1,39% 1,21% 7,15E

19331 C/I/PN 806.689.882,43 2,000 0,040% 1,30% 1,29°1< 0,257

19402 V 999.480.793,94 2,469 0,033% 1,29% 1,25% 1,10S

19453 C/I/PN 55.797.511,09 4,000 0,052% 1,18% 1,13% 1,058

19461 C/I/PN 358.035.506,72 2,000 0,069% 1,36% 1,29% 0,969

19496 P 107.310.999,10 1,000 0,057% 1,46% 1,38% 1,477
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19526 P 16.908.223,99 6,500 0,464% 0,74% 0,93% -0,397

19569 V 4.299.051,02 5,000 0,486% 0,83% 1,05% -0,446

19631 V 173.221,59 4,000 0,091% 1,13% 1,13% 0,03€

19682 CII/P/v 191.844.748,12 0,500 0,026% 1,43% 1,42% 0,663

19755 V 128.711.161,23 2,500 0,164% 1,29% 1,25% 0,229

19763 I 459.924.558,19 0,500 0,104% 1,48% 1,42% 0,654

19836 V 11.395.399,38 4;000 0,472% 0,83% 1,13% -0,631

19917 V 497.806.321,01 3,000 0,025% 1,25% 1,21% 1,56.:1

19925 V 1.634.837.201,50 1,000 0,018% 1,40% 1,38% 1,390

19933 V 284.583.495,16 3,100 0,187% 1,30% 1,20% 0,52€

19941 CII/P/V 1.500.626.157,30 1,100 0,183% 1,45% 1,37% 0,47€

19968 C/I/P 205.567.695,03 0,350 0,020% 1,48% 1,43% 2,319

1997€ C/I/P/v 2.420.285.728,13 4,000 0,075% 1,17% 1,13% 0,54E

20028 P 1.789.431.061,22 0,300 0,026% 1,46% 1,43% 0,900

20036 P 17.221.252,61 0,018 0,026% 1,33% 1,46% -4,671:

20184 V 6.073.000,21 5,000 0,498% 0,86% 1,05% -0,380

20192 V 3.887.878,66 3,000 0,047% 1,23% 1,21% 0,492

20206 V 31.164.717,74 2,000 0,038% 1,29% 1,29% -0,159

20230 C/I/P/v 8.852.199,33 0,800 0,031% 1,43% 1,39% 1,100

20249 CII/PN 53.884.068,34 0,500 0,021% 1,48% 1,42% 2,935

20321 CII/PN 22.393.669,59 4,000 0,069% 1,13% 1,13% 0,079

20389 C/I/PN 64.135.665,75 3,000 0,025% 1,24% 1,21% 1,002

20397 C/IIPN 632.507.291,64 2,000 0,026% 1,32% 1,29% 0,981

20400 C/I/PN 36.918.754,56 3,000 0,120% 1,27% 1,21% 0,474

20419 C/I/PN 305.945.947,21 2,000 0,120% 1,35% 1,29% 0,47e

20431: I 521.372.926,16 0,180 0,022% 1,47% 1,44% 1,229

20494 C 31.526.575,53 8,000 0,289% 0,73% 0,81% -0,270

20591 C/I/PN 5.822.314,52 4,000 0,019% 1,42% 1,13% 15,368

20605 C/I/PN 11.249.086,21 4,000 0,028% 1,33% 1,13% 7,139

20613 C/I/PN 2.197.846,60 10,000 0,327% 0,80% 0,66% 0,426

2066.:1 V 2.139.922,41 5,000 0,727% 0,83% 1,05% -0,29E

20966 V 642.569.604,83 5,000 0,039% 1,08% 1,05% 0,886

21016 V 714.329.062,69 4,500 0,116% 1,26% 1,09% 1,490

21040 V 19.654.533,23 5,000 0,025% 1,24% 1,05% 7,803

21059 V 42.989.377,03 2,250 0,063% 1,33% 1,27% 0,953

21105 V 43.244.303,77 4,000 0,442% 0,95% 1,13% -0,394

21113 V 37.003.229,89 2,000 0,105% 1,28% 1,29% -0,079

21121 V 24.439.677,28 2,000 0,098% 1,31% 1,29% 0,153

21210 C/I/P 63.690.701,06 3,400 0,027% 1,16% 1,18% -0,602

21229 CII/P 15.687.292,04 20,000 0,416% 0,06% -0,07% 0,312

21369 C/I/PN 128.865.163,20 0,500 0,018% 1,43% 1,42% 0,971

21393 CII/P 61.839.781,16 0,250 0,018% 1,47% 1,44% 1,63E

214S€ V 70.388.281,33 4,000 0,169% 1,15% 1,13% 0,133

21563 C/I/P 73.012.102,19 0,500 0,022% 1,45% 1,42% 1,390

21571 I 277 .513.001,63 0,250 0,022% 1,47% 1,44% 1,340

21601 C/I/P 282.133.585,91 0,500 0,088% 1,46% 1,42% 0,442

21733 CII/PN 149.772.507,87 4,000 0,066% 1,15% 1,13% 0,35€

21776 P 3.250.452,99 2,000 0,060% 1,40% 1,29% 1,7i€

22251 CII/PN 288.578.925,96 0,500 0,183% 1,50% 1,42% 0,45E
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22357 I 486.854.155,08 0,250 0,023% 1,47% 1,44% 1,41e

22616 C/I/PN 10.827.867,67 0,500 0,022% 1,45% 1,42% 1,561

22640 V 10.827.867,67 4,500 0,514% 0,90% 1,09% -0,36E

22748 C/l/P 102.319.583,29 0,500 0,253% 1,45% 1,42% 0,111

22829 C/IIP 4.626.461,22 3,000 0,166% 1,26% 1,21% 0,283

22853 CIIIPN 7.078.427,10 1,000 0,062% 1,42% 1,38% 0,649

22934 V 4.400.698,90 1,000 0,049% 1,44% 1,38% 1,413

23108 CII/PN 32.738.706,10 0,200 0,020% 1,47% 1,44% 1,45~

23175 I 313.551.486,49 0,200 0,026% 1,48% 1,46% 0,8~

23231 V 298.067.190,40 0,380 0,082% 1,46% 1,43% 0,377

23930 CII/P 506.069.193,24 0,300 0,020% 1,47% 1,43% 1,618

25232 C/I/PN 186.279.676,84 2,000 0,033% 1,51% 1,29% 6,50E

25380 C 2.155.598.523,19 3,000 0,131% 1,40% 1,21% 1,441

25968 CII/PN 6.078.975,59 2,000 0,030% 1,45% 1,29% 5,370

26131 C/l/P 616.138.186,20 0,500 0,235% 1,53% 1,42% 0,461

26158 C/I/P 32.389.522,97 3,000 0,251% 1,34% 1,21% 0,521

26352 V 56.309.382,92 1,500 0,158% 1,35% 1,33% 0,127

26360 V 28.209.804,73 2,000 0,043% 1,15% 1,29% -3,198

26530 V 1.174.382.357,60 0,500 0,027% 1,45% 1,42% 1,054

26697 C/I/PN 325.591,16 10,000 0,327% 0,80% 0,66% 0,426

26700 C/I/PN 325.591,16 2,000 0,018% 1,47% 1,29% 9,592

26719 C/IIP 294.273.156,70 1,700 0,331% 1,38% 1,32% 0,200

26743 I 2.354.263.454,97 0,250 0,248% 1,52% 1,46% 0,259

26794 C/I/PN 2.354.263.454,97 4,000 0,028% 1,33% 1,13% 7,139

26891 P 223.242.614,44 0,400 0,124% 1,50% 1,43% 0,569

26980 I 10.420.457,76 0,400 0,023% 1,46% 1,43% 1,324

27162 C/l/P 170.611.690,80 0,200 0,027% 1,47% 1,44% 1,019

27367 C 223.493.863,82 1,000 0,017% 1,45% 1,38% 4,270

27529 C/I/P 239.876.514,71 0,100 0,017% 1,45% 1,45% -0,091

27669 I 266.705.585,16 0,230 0,020% 1,46% 1,44% 1,095

27766 I 258.281.695,04 12,000 0,370% 0,34% 0,51% -0,435

28797 C 66.069.189,91 1,500 0,018% 1,44% 1,33% 6,109

30759 V 99.481.010,19 1,500 0,022% 1,36% 1,33% 1,219

31240 I 1.028.302.274,47 1,000 0,017% 1,45% 1,38% 4,469

32867 CII/PN 822.477.415,96 0,200 0,022% 1,48% 1,44% 1,544

34444 V 48.559.831,05 1,500 0,028% 1,36% 1,33% 1,037

35890 C/I/PN 258.381.887,87 0,350 0,023% 1,45% 1,43% 1,083

36390 C/I/PN 267.894.419,64 0,500 0,020% 1,42% 1,42% 0,120

38873 V 421.661.959,13 2,000 0,022% 1,32% 1,29% 1,275

38997 CII/P 57.317.619,34 0,300 0,026% 1,46% 1,43% 1,063

39098 V 37.997.932,71 2,000 0,028% 1,32% 1,29% 0,993

39500 V 531.650.644,31 0,300 0,024% 1,47% 1,43% 1,352

39772 V 141.512.021,70 1,000 0,018% 1,43% 1,38% 3,025

39896 V 133.681.992,16 0,650 0,161% 1,47% 1,40% 0,430

40029 C 30.180.396,68 1,000 5,965% 2,62% 1,38% 0,20e

40053 I 4.639.140,43 0,300 0,031% 1,45% 1,43% 0,624

40101 V 32.952.956,02 2,000 0,226% 1,33% 1,29% 0,171

I 40568 C/I/PN 217.520.771,42 0,350 0,019% 1,46% 1,43% 1,56e

40606 V 29.033.764,42 2,000 0,029% 1,31% 1,29% 0,499
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40967 C 69.170.968,52 1,200 0,025% 1,39% 1,36% 1,204

41297 V 374.611.985,90 0,500 0,063% 1,46% 1,42% 0,612

41637 V 133.066.992,78 7,570 0,419% 0,67% 0,84% -0,423

41653 V 979.968.590,11 1,500 0,019% 1,36% 1,33% 1,432

42161 I 457.496.018,42 0,200 1,064% 1,62% 1,44% 0,164

42366 V 208.306.238,78 2,470 0,068% 1,28% 1,25% 0,36E
42374 V 41.874.264,09 7,697 0,433% 0,64% 0,83% -0,439

42382 V 96.108.421,53 2,950 0,029% 1,25% 1,21% 1,210

42978 V 185.465.606,46 1,000 0,027% 1,40% 1,38% 1,115

43206 V 5.440.390.061,67 0,500 0,135% 1,52% 1,42% 0,732

43249 I 260.917.178,17 0,100 0,124% 1,53% 1,45% 0,615

43885 CII/P 113.248.608,09 0,250 0,027% 1,48% 1,44% 1,713

43958 C/I/PN 326.255.899,89 0,800 0,026% 1,38% 1,39% -0,389

45012 V 1.918.954.419,08 2,500 0,106% 1,33% 1,25% 0,778

45195 V 6.569.679,94 2,000 0,052% 1,55% 1,29% 5,060

45233 C/IIP 48.613.538,15 0,250 0,029% 1,47% 1,44% 1,228

45594 V 497.313.462,52 0,500 0,037% 1,46% 1,42% 1,233

45608 V 3.934.972.572,93 0,700 0,136% 1,50% 1,40% 0,729

46256 V 1.395.756.222,00 8,000 0,416% 0,43% 0,81% -0,916

46434 P 12.323.385,45 2,000 0,606% 1,28% 1,29% -0,023

47902 C/I/P 923.672.501,83 0,500 0,026% 1,44% 1,42% 1,040

48372 C 1.009.239,06 5,000 0,242% 0,30% 1,05% -3,078

48585 V 90.685.512,52 6,000 0,042% 1,32% 0,97% 8,365

49931 CIIIP 30.926.779,64 0,500 0,023% 1,45% 1,42% 1,434

50369 V 3.189.753.043,65 1,000 0,025% 1,39% 1,38% 0,790

50563 C/I/P 126.160.483,47 0,300 0,024% 1,46% 1,43% 1,225

50687 CII/P 6.125.058,33 1,250 0,029% 1,37% 1,35% 0,557

50709 C/I/PN 1.206.897.911,60 4,000 0,023% 1,13% 1,13% 0,163

50725 C/I/PN 24.912.990,63 1,000 0,088% 1,52% 1,38% 1,627

50751 P 24.912.990,63 0,700 0,056% 1,39% 1,40% -0,130

50814 V 466.679.498,70 2,000 0,023% 1,33% 1,29% 1,596

50891 C/I/P 197.305.098,45 0,300 0,027% 1,48% 1,43% 1,618

50970 V 37.488.215,60 0,500 0,027% 1,44% 1,42% 1,049

50997 V 446.957,59 1,000 0,025% 1,41% 1,38% 1,531

51020 V 2.558.746,25 4,000 0,440% 0,95% 1,13% -0,406

51098 V 1.008.351,76 1,500 0,067% 1,37% 1,33% 0,568

51586 C/I/PN 16.911.501,81 0,300 0,017% 1,45% 1,43% 0,944

52744 C 45.365.410,71 0,100 0,029% 1,47% 1,45% 0,704

52906 C 2.052.047,91 0,100 0,066% 1,45% 1,45% 0,002

52957 V 105.973.775,49 1,500 0,636% 1,52% 1,33% 0,299

52965 V 951.800.097,97 1,000 0,022% 1,40% 1,38% 1,171

53090 C/I/P 231.495.550,01 1,500 0,243% 1,45% 1,33% 0,469

53856 I 349.264.254,75 0,250 0,019% 1,46% 1,44% 1,314

53937 V 29.624.076,11 1,550 0,174% 1,38% 1,33% 0,282

53988 V 259.262.851,61 1,000 0,164% 1,40% 1,38% 0,139

54003 V 52.047.372,56 1,000 0,167% 1,41% 1,38% 0,188

54127 V 840.495.877 ,83 1,000 0,039% 1,40% 1,38% 0,580

54364 C/I/P 1.321.226.883,29 2,000 0,028% 1,32% 1,29% 1,097

54372 CIIIP 21.247.934,84 0,300 0,028% 1,46% 1,43% 0,976
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54550 CII/PN 16.626.532,54 0,250 0,028% 1,48% 1,44% 1,343

54781 V 7.239.436,48 0,520 0,065% 1,42% 1,42% 0,115

54941 C 12.195.295,12 0,800 0,021% 1,45% 1,39% 2,923

55077 I 117.215.684,59 0,250 0,120% 1,48% 1,44% 0,374

55379 C/I/PN 82.273.648,73 4,500 0,023% 1,13% 1,09% 1,937

55433 C 3.023.409.066,83 2,000 0,050% 1,44% 1,29% 3,050

55451 V 310·175.772,38 4,000 0,045% 1,16% 1,13% 0,614

55557 V 2.517.270.066,27 2,000 0,032% 1,41% 1,29% 3,788

56111 V 8.069.583,16 2,000 0,118% 1,18% 1,29% -0,913

56243 P 212.258.499,22 1,500 0,023% 1,35% 1,33% 0,881

56324 CII/PN 1.273.580.390,06 3,000 0,042% 1,29% 1,21% 1,855

56340 C/I/PN 1.333.684.545,86 2,000 0,036% 1,39% 1,29% 2,738

56359 C/IIPN 967.852.308,39 2,000 0,146% 1,41% 1,29% 0,829

56375 C/l/PN 782.442.486,45 4,000 0,044% 1,20% 1,13% 1,611

56431 C/I/PN 36.589.208,96 0,700 0,185% 1,49% 1,40% 0,501

56448 CII/PN 141.093.627,54 0,450 0,185% 1,51% 1,42% 0,499

56685 C 4.995.427,11 1,250 0,023% 1,38% 1,35% 1,162

56693 P 205.999.162,34 0,500 0,025% 1,44% 1,42% O,91E

57150 C/I/PN 553.868.022,69 0,250 0,020% 1,48% 1,44% 1,969

57169 C/IIPN 76.120.597,56 0,500 0,020% 1,46% 1,42% 2,011

57721 I 44.445.088,61 0,500 0,203% 1,44% 1,42% 0,123

57827 I 1.300.833.295,19 0,300 0,024% 1,48% 1,43% 1,903

58807 C/IIPN 733.507.730,51 0,300 0,234% 1,54% 1,43% 0,467

59331 C/I/P 23.652.758,12 0,300 0,026% 1,47% 1,43% 1,259

59341 CII/P 125.054.084,63 0,300 0,026% 1,46% 1,43% 1,035

59358 V 2.282.222,30 2,000 0,038% 1,28% 1,29% -0,315

5936E C/I/P 100.884.545,49 0,200 0,024% 1,47% 1,44% 1,108

59412 C/IIP 8.913.570,61 1,000 0,139% 1,38% 1,38% 0,033

59447 C/I/P 105.420.100,15 0,500 0,255% 1,44% 1,42% 0,088

59455 V 622.925,85 4,000 0,125% 1,13% 1,13% 0,035

60097 V 1.129.081.144,07 2,750 0,039% 1,27% 1,23% 1,097

60127 V 51.390.157,00 0,500 0,032% 1,46% 1,42% 1,255

60135 I 416.575.566,68 3,000 0,025% 1,33% 1,21% 4,950

60143 V 669.675.741,80 0,500 0,024% 1,45% 1,42% 1,518

60232 I 108.753.656,45 0,100 0,028% 1,47% 1,45% 0,634

60305 C/I/PN 63.175.780,69 4,500 0,023% 1,14% 1,09% 2,150

60402 C/l/P 61.453.783,50 3,000 0,057% 1,27% 1,21% 1,087

60801 V 1.353.099,46 2,500 0,064% 1,27% 1,25% 0,259

60844 C/I/P 1.575.536.857,01 0,200 0,023% 1,47% 1,44% 1,095

61158 C/I/P 17.924.252,28 2,000 0,028% 1,47% 1,29% 6,220

61212 C/I/P 887.174.374,06 0,200 0,017% 1,46% 1,44% 1,328

61662 V 19.374.791,64 0,500 0,026% 1,44% 1,42% 0,847

62715 C/I/PN 5.861.908,65 1,250 0,027% 1,40% 1,35% 1,634

62812 CII/PN 78.648.109,34 0,500 0,025% 1,46% 1,42% 1,711

65714 CII/PN 162.825.459,11 0,400 0,029% 1,47% 1,43% 1,688

1996 CII/PN 26.110.395,93 - 0,074% 1,13% 1,46% -4,451

8435 C/I/PN 148.681.194,16 - 0,074% 1,13% 1,46% -4,436

16357 C/I/PN 6.288.902,77 - 0,017% 1,47% 1,46% 0,372

17884 C 6.506.945,46 - 0,522% 0,60% 1,46% -1,643
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17957 C/I/PN 7.249.978.502,99 - 0,023% 1,48% 1,46% 1,035

18236 V 13.272.372,95 - 0,046% 1,47% 1,46% 0,15

18333 C/I/PN 7.051.327.410,58 - 0,076% 1,49% 1,46% 0,353

20311 C/IIPN 733.278.999,93 - 0,120% 1,51% 1,46% 0,427

21164 V 2.173.229.230,04 - 0,026% 1,49% 1,46% 1,002

21725 C 46.223.572,56 - 0,517% 0,62% 1,46% -1,627

21792 C/IIPN 258.647,99 - 0,423% 0,34% 1,46% -2,651

22489 V 62.794.224,60 - 0,023% 1,48% 1,46% 1,002

23698 I 806.316.377,38 - 0,017% 1,46% 1,46% -0,156

24201 C 797.722,43 - 1,030% 1,10% 1,46% -0,348

25501 C 407.103,41 - 0,062% 1,41% 1,46% -0,721

40274 C/IIPN 4.640.551.748,12 - 0,027% 1,48% 1,46% 0,856

40290 C/I/PN 276.314.986,80 - 0,124% 1,53% 1,46% 0,570

40339 C 384.321.646,42 - 0,018% 1,44% 1,46% -0,973

40584 V 824.776.905,09 - 0,024% 1,49% 1,46% 1,186

40835 CII/P 43.724.488,48 - 0,026% 1,48% 1,46% 0,744

41912 C 31.003.839,62 - 0,017% 1,45% 1,46% -0,577

41971 I 452.494.424,33 - 0,025% 1,48% 1,46% 0,985

42013 C 21.859.797,57 - 0,019% 1,45% 1,46% -0,487

44393 CII/PN 386.351.210,43 - 0,023% 1,48% 1,46% 0,802

46000 I 190.076.352,71 - 0,244% 1,57% 1,46% 0,465

48364 C 30.509.478,16 - 0,375% 0,12% 1,46% -3,585,

50237 C/I/PN 170.334.593,87 - 0,209% 1,53% 1,46% 0,332

50571 CII/PN 804.794.334,19 - 0,027% 1,50% 1,46% 1,595

50581 V 31.331.260,34 - 0,444% 1,27% 1,46% -0,421

51365 V 118.265.118,58 - 0,626% 1,61% 1,46% 0,247

52388 C/I/PN 7.785.200.973,03 - 0,027% 1,48% 1,46% 0,855

54259 I 76.728.096,4 7 - 0,026% 1,49% 1,46% 1,294

54501 C 30.772.221,30 - 0,018% 1,45% 1,46% -0,739

54534 C 74.439.864,88 - 0,088% 1,53% 1,46% 0,776

5692S C 30.212.543,61 - 0,174% 1,47% 1,46% 0,072

57381 P 238.498.692,26 - 0,026% 1,48% 1,46% 0,963

57983 V 10.410.017,41 - 0,122% 1,35% 1,46% -0,860

57991 V 12.001.691,76 - 0,106% 1,37% 1,46% -0,806

58009 V 4.830.794,77 - 0,058% 1,24% 1,46% -3,800

59269 C 58.238.196,63 - 0,038% 1,48% 1,46% o,4ij

59374 C/IIP 495.031.363,76 - 0,025% 1,49% 1,46% 1,134

59382 V 39.502.788,92 - 0,025% 1,49% 1,46% 1,270

59511 I 337.636.625,56 - 0,025% 1,48% 1,46% 0,759

59528 P 130.740.293,01 - 0,296% 1,54% 1,46% 0,264

60151 C/I/PN 2.169.253.780,26 - 0,024% 1,49% 1,46% 1,431

61591 C 15.315.514,94 - 0,022% 1,43% 1,46% -1,574

20583 C/I/PN 160.738.769,62 1,00 0,035% 1,49% 1,38% 3,218

21611 I 722.633.423,94 0,25 0,084% 1,48% 1,44% 0,472

25283 I 8.699.366,19 0,50 0,124% 1,49% 1,42% 0,5i3
27855 CII/PN 686.652.453,52 0,35 0,153% 1,51% 1,43% 0,537

38962 I 189.542.723,72 0,30 0,089% 1,49% 1,43% 0,653

39888 I 418.949.405,39 0,30 0,329% 1,52% 1,43% 0,272

42196 CII/P 79.111.684,22 0,80 0,745% 1,75% 1,39% 0,478



57029 C/I/PN 3.652.464.720,38 0,50 0,062% 1,44% 1,42% 0,418

61107 C/I/P 12.247.217,55 1,50 0,630% 1,57% 1,33% 0,377

68470 C/I/P 20.575.952,76 0,30 0,104% 1,46% 1,43% 0,285

Fonte: Banco de Dados do CEF-FGV

Sharpe Generalizado médio
0,860
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ANEXO F - Tabulação das respostas do questionário

Tabela X: Experiência da equipe
Ex~eriência Senioridade

Empresa Cargo Empresa Mercado Pontos Nota

A Oir. Geral Asset 4,5 25
A Oir. Investimentos 10 27
A Oir. Risco 3 7
A Oir. Pesquisa 11 11
A Oir. RF 20 20
A Oir. RV 5 20
A Economista 5 12 122 5
B Oir. Geral Asset 5 16
B Oir. Investimentos 16 17
B Oir. Risco 6 8
B Oir. Pesquisa N/O N/O
B Oir. RF 13 15
B Oir. RV 10 10
B Economista 2 2 68 3
C Oir. Geral Asset 16 28
C Oir. Investimentos 4,5 16
C Oir. Risco 0,5 9
C Oir. Pesquisa 4 8
C Oir. RF 5 6
C Oir. RV 4,5 16
C Economista 0,5 10 93 4
O Oir. Geral Asset 8 12
O Oir. Investimentos N/O N/O
O Oir. Risco N/O N/O
O Oir. Pesquisa N/O N/O
O Oir. RF 7 10
O Oir. RV 7 15
O Economista N/O N/O 37 2
E Oir. Geral Asset 13 13
E Oir. Investimentos 5 9
E Oir. Risco 7,5 11
E Oir. Pesquisa 2 6,5
E Dir. RF 4,5 10
E Oir. RV 5 17
E Economista N/O N/O 66,5 2



Tabela X: Experiência da Equipe - Cont.
Exeeriência Senioridade

Empresa Cargo Empresa Mercado Pontos Nota

F Oir. Geral Asset 5 16
F Oir. Investimentos 6 17
F Oir. Risco· 4 25
F Oir. Pesquisa 16 17
F Oir. RF 4 20
F Oir. RV 9 20
F Economista 3 7 122 5
G Oir. Geral Asset 6 15
G Oir. Investimentos 1 14
G Oir. Risco 5 5
G Dir. Pesquisa 17 19
G Oir. RF 2 14
G Oir. RV N/O N/O
G Economista 4 10 77 4
H Oir. Geral Asset 3 20
H Oir. Investimentos 15 20
H Oir. Risco 6 12
H Oir. Pesquisa N/O N/O
H Oir. RF 1 15
H Oir. RV 0,5 8
H Economista N/O N/O 75 3

I Oir. Geral Asset N/O N/O
I Oir. Investimentos N/O N/O

I Oir. Risco N/O N/O
I Oir. Pesquisa N/O N/O
I Oir. RF N/O N/O
I Oir. RV N/O N/O
I Economista N/O N/O O 1
J Oir. Geral Asset 14 14
J Oir. Investimentos N/O N/O

J Oir. Risco N/O N/O
J Oir. Pesquisa N/O N/O
J Oir. RF 4 4
J Oir. RV N/O N/O
J Economista N/O N/O 18 1
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Tabela XI: Turn-over e exp. Risco
Turn-over Risco

Empresa Cargo Pontos Nota Tempo Nota Risco

A Oir. Geral Asset
A Oir. Investimentos
A Oir. Risco 7 3

A Oir. Pesquisa
A Oir. RF
A Dir. RV
A Economista 58,5 5

B Oir. Geral Asset
B Oir. Investimentos
B Oir. Risco 8 3

B Oir. Pesquisa
B Oir. RF
B Oir. RV
B Economista 52 5
C Dir. Geral Asset
C Oir. Investimentos
C Dir. Risco 9 4

C Oir. Pesquisa
C Oir. RF
C Oir. RV
C Economista 35 3
O Dir. Geral Asset
O Oir. Investimentos
O Oir. Risco N/O 1

O Oir. Pesquisa
O Oir. RF
O Dir. RV
O Economista 22 2
E Oir. Geral Asset
E Oir. Investimentos
E Oir. Risco 11 4

E Dir. Pesquisa
E Dir. RF
E Dir. RV
E Economista 37 4
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Tabela XI: Turn-over e exp. Risco (cont.)
Turn-over Risco

Empresa Cargo Pontos Nota Tempo Nota Risco

F Dir. Geral Asset
F Dir. Investimentos
F Dir. Risco 25 5

F Dir. Pesquisa
F Dir. RF
F Dir. RV
F Economista 47 4
G Dir. Geral Asset
G Dir. Investimentos
G Dir. Risco 5 2

G Dir. Pesquisa
G Dir. RF
G Dir. RV
G Economista 35 3

H Dir. Geral Asset
H Dir. Investimentos
H Dir. Risco 12 5

H Dir. Pesquisa
H Dir. RF
H Dir. RV
H Economista 25,5 2

I Dir. Geral Asset
I Dir. Investimentos
I Dir. Risco N/D 1

I Dir. Pesquisa
I Dir. RF
I Dir. RV
I Economista O 1

J Dir. Geral Asset
J Dir. Investimentos
J Dir. Risco N/D 2

J Dir. Pesquisa
J Dir. RF
J Dir. RV
J Economista 18 1
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ANEXO G - Testes Estatísticos - SPSS

Discriminant: Analise 1
Análise de sucesso = Sharpe Generalizado acima da média do mercado

Unweighted Cases N
Perce

nt

Valid 10 100.0

Mis!!;~ing_o~~o.ut~of-ra~~e9r()u~ codes O .0
..

At least one missing.discriminating variable O .0
Exclu .- - ~-

~.

ded
Both missing or out-of-range group codes and at least one missing O .01

: discriminatin~ v~riabl~
Total O .0

o •

.. ' o

Total 10 100.0
~, - - .. '-

Analysis Case Processing Summary

Valid N (listwise)

SUCESSO Mean Std. Deviation
Unweighted , Weighted

..

..' COMI!!= - 3.2222 1.39443 9 9.
. '" '" ~,

EXP 2.8889 }.5365~ 9 9.~,

• TURNOVER' 3.0000 1.58114 9 9.000
I

...

QUANT I 3.1111 1.53659 9 9.000
. '

.

.00
EXPRISCO 2.8889: 1.5.3659 9 9.000

CREDITO 3.2222, ....1}944~ 9 9.000
" .u •.'--' ..... - .. .~ ,,~. ~_.' .

RECEITA 173764.4111 176771.61692: 9: 9.g.00·
~. ~.. ~, , .•_-~ _." .~, - ~,,' ~ -~_., _', o," -" - ,,~, - - - o ~.

TXADM .9333 .46098 9 9.000

VOLADM 1582~ 15302.38806 9' 9.000

ESTR 1.39443 9 9.0001

COMITE J
1.0000 .(a) 1 1.0001

. , ,~
, . ,. ~ , ~,_A

,o,

EXP 4.0000 .(a) 1 1.000
~.A .-~

. ~~. - --~,~. ,. ~. ...

TURNOVER 3.0000 .(a) 1 1.000'
• o'

o o

QUANT 2.0000 .(a) 1 1.000
'0

o o '_0

1.00
EXPRISCO 4.0000 .(a) 1 1.000

o,

...

CREDITO 1.0000 .(a) 1 1.000
•• , A ~'A '~"U' ., 'o <~,,,.M _~,"._"

. . ~. • o •• ' . - 00 .~.. .~ .. ~~'.~,..-~

1 RECEITA 8331.9000 :~~) 1 1.000
o" --,~ .,.,. .. .0

,." ,,~~ ,. o •• o ' . ., -'"
' , .. -,~. -- "' o., o

TXADM .6000 .(a) 1 1.000:

VOLADM 1439.0000. .(a) 1 1

ESTR
, 1.0000· .(a) 1 1.000,

.

Total COMITE 3.0000 1.49071 10' 10.000
.. - -~. . . 'o'

o ... .. .. . ' -- ..

EXP 3.0000 1.49071 10' 10.000
o,

'M _.~ __ ~ ~-..~.~~ .. , - ~~. .. ' • o . ..,-" o'

.TURNOVER' 3.0000' 1.49071 10 10.000,
.. _.u - o- ..

: QUANT 3.0000 1.49071 10, 10.000,

Group Statistics



14388.140

.778

.944
1.000

.944

.944

.778

.944

.910'

10'
10
10:
10'
10'

Wilks' Lambda F df1 df2 Sigo
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.... ... ..

RECEI;:r~D

",.,-" ,.

COMIT EXP
TURN 'QUAN EXPRI CRED , VOLADM ESTR

\ E OVER T SCO , ITO
.. ,'. .,. " .. ,,,.

,CO - ,

Covari MIT 1.944 .653 1.000 .472 9.722E 1.319 60780.297 .204, 6049.567 .694
ance E -02,

.. ,

, 1.389 135603.43 - 15074.20
, EXP: .653 2.361 1.750 E-02 1.236 1.403 9 2.083E 4

.403
, -02

,

~:
..

...

- ,

1.000 1.750 2.500 .500 1.125' 1.125
114155.12 5.000E

14024.21 i .500'
. 5 ' 3!

-02
,

QUA .472 1.389E .500' 2.361 -.361 .847 12648.999 8.333E 3019.546 .972
NT, -02 -03

: , . ..-' ".
_~ H' ~~,... .

Expi -
RIS ! 9.722E! 1.236 1.125' -.361 2.361! .278

- -.171 268.104 -.472

CO, -02
20119.861

. •. _J. ____ - ,.,,", .. . _. ~. __ ,H"_ ~, ,. --.'- "
,._ ......., _~ .~ w ". .. .

CRE··, 7664.929
DIT

i
1.319 1.403 1.125; .847 .278 1.944 42388.897 -.121 .319

O.- ."'
~.,.~ .. . ,._. '" ' ., ~ •••• ~ A '. , .. .. ...

REC 60780. 135603 114155 12648 - 42388 312482045 56072. ,25952747 206506
EIT ,. 297 ! .439 , .125 .999

' 20119. .897 48.359 331: 22.213: .560,
A ' 861, ,

.. .. , ...... - ,~ .. ," ..,.,,,. ... ,. " ~ .. v'
_ .._, ~ ••• V'"

- -,.,

TXAi
- - 8.333

,

DM, .204 2.083E 5.000E E-03 -.171 -.121 56072.331 .213 3378.4151 .5171

-02 -02

3.0000
3.0000

157221.1600
.9000

3.0000

a Insufficient data. .

COMITE
EXP

TURNOVER
QUANT

EXPRISCO
CREDITO
RECEITA
TXADM

VOLADM
ESTR .778 2.286

Pooled Within-Groups Matrices(a)
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'"

VOl
,

i 6049.5 ,15074. 14024. 3019. 268.10 ;7664. 259527472 3378.4 23416308 ' 16182.
AO 67 204 213 546 4 929 2.213 15 0.438 979

M
EST .694 .403 .500 .972, -.472 .319 1206506.56 .517

'16182.97 ~ 1.944
R

O 9

1 ,CO
,

MIT 1.000 .305 .454 .220 -.045 .679 .247 .318 .284, .357

E ~.,. -,'" ~-,
.~p .305 1.000 .720 I .006 .524 ., .~55 .499 -.029

,~.A ' - -'.' _. ~' "
O"

.

TUR
NOV, .454 .720 1.000 .206 .463 .510 .408 -.069 .580' .227

ER
• O .. ..• "

QUA .220 .006' .206i 1.000 I -.153: .395 .047 .012 .128 .454

NT ! , ,
... "

..

EXP1
RIS -.045 .524 .463 -.153 1.000 .130 -.074 -.241 .011 -.220;

:Correi
CO,

.
._"

...

ation CRE. ,
OIT .679 .655 .510 .395 .130, 1.000 .172 -.188 .359 .164'

O
' ..

. ..

REC
,

:EIT , .247: .499' .408: .047 -.074 .172 1.000: .688 .959' .838:

A
:

..
.

TXA .318 I -.029' -.069 .012 -.241 -.188 .688 1.000 .479 .804
OM ..

VOl
AO .284 .641 .580' .128 .011, .359 .959 .479 1.000 .758

M , , .. ~
, EST i .188 .227l 1.000

.357 .454 -.220 .164 .838 I .804 .758
1

Rl j
-,,- "

. ., --~.. ' .. ---''-- - ,,~ '."-' ~ .. ..' o " '~.'""
., .,.,,, .,A

..~ Th~ c()v?!,ianc,e m.?~rixhas ..s de.,ÇjreE;ls5?ffr~ed,?m,:_. . ,~- ~ . .-,.,~." ' " ..~" . - ---" ... .. .. .'

Covariance Matrices(a,b)

SUCESSO COMIT EXP' TURN QUAN ! EXPRI :CREOI' RECEITA TXAO ..VOLAOM I ESTR
E OVER: T ~ SCO TO, ! M

COM
.00 ITE 1.944

-
.653' 1.000 .472. 9.722E 1.319~ 60780.297:

-02 i

.204: 6049.567 .694:

.403
EXP .653 2.361 1 750' 1.389 1.236

. E-02

\

1.403; 135603.43
9
, 2.083E- 15074.204
I -02

.500TUR
NOV

, ER
1.000 1.750 2.500 .500: 1.125 1.125 114155.12

5
5.000E- 14024.213

-02

QUA
NT

.972.500 2.361' -.361 .847; 12648.999, 8.33~~3 3019.546

:EXP -
•RIS 9.722E

CO -02

,
1.236 1.125 -.361 2.361' .278:-20119.861' -.171 268.104 -.472

CRE
OIT 1.319

O
1.403 1.125 .8471 .278 1.944 42388.897 -.121 7664.929 .319
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,

REC,60780. ,135603 114155' 12648' 20119.-,42388. 312482045 56072. 25952747 206506
'EITA 297 .439, .125 .999 861 897 48.359 331 22.213 .560

, TXA -1 - 8.333DM .204: 2.083E 5.000E E-03 -.171 -.121 56072.331: .213 3378.415 .517
-02, -02

VOL 6049.5 15074.' 1402,4. 3019. 1268.1017664.9,259527472 3378.4 '23416308 is V4.

ADM 67 204 213 546 4 29 2.213 15 0.438 979

E~T694 .403 .5009;; -.472. ..319' 20650656.0I .517[;18;.979 1.944

COM .889 .667

,
1.111 :

,
ITE'

2.222 .333 -.333 1.667 : 90789.711 .256 8574.711

. _.~ - ".' ,
' ,

.,
'~

~ .
102155.00

-
EXP .333 2.222 1.556 -.111 1.222 1.000 5.556E ' 11800.633 .111: O -02

!

~,

,

TUR 101471.22
-

, NOV .889 1.556 2.222, .444 1.000 1.000 4.444E 12465.967 .444

ER
2 -02

QUA .667' -.111 .444 2.222 -.444 I 1.000 29624.944'
4.444E, 4282.700 1.111

NT
-02

,.d ..

EXP
RIS , -.333 1.222' 1.000 -.444, 2.222 .000, -36265.711 ' -.189 -1360.344 -.667

CO
, ,

,Tota, _ .. , .. .'

, I ! CRE' I
-,

DIT 1.667: 1.000 1.000 1.000, .000 2.222 74441.800 3.333E 10010.589 .778

, O
-02

,~
~._- ,- -,

,REC ,90789. 102155 101471! 29624: 36265 - 74441. '305129733 55356. 25449340 220324
I EITA 711 .000 .222 .944 71'1 800 94.016 489 58.293 .167

-.189 3.333E 55356.489
-02

.200 3482.633 .533TXA :
DM

VOL 8574.7' 11800. 12465.,4282. 13603 10010.,254493405 3482.6 22884622 17582.
, ADM 11 633 967 700, 44 589 8.293 33 2.949 189,

'E~T. 1.111 .1111 .444 1.111 -.667 .778;220324.167' .533117582.189 2.222:

,~"'T~e grC?up~ovarian'ce m~trix,!~~ ~i~~up,} .OÕ~ca~~.o!.be~~~r:nputE:l~.bE3Ca~~~ih~'r~: i~ iT~~uffici~ntdât~." :

,bThe tC?tal..covarian.9e. ma.trix h.as.~.de9.~e.~soffreedom. ",' e-- ._,.-, •. -- , ,'" ".' ' ~ • .,

Analysis 1
Box's Test of Equality of Covariance Matrices

Log Determinants
,Log DeterminantRankSUCESSO

.00 8 16.670!

1.00 ., .(a) .(b)

The,ranks and natural Iogarithms of deterr.ninants printed are those of the group <?ovariance matrices.

a Rank < 1
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: ,,' ,

, Test Results(a)

,Test~ 11,~II.hypothesisof eq~.al.eopulatiol1..c?.?v<?rian~~matrl~es .
.a N.o.test can b,e.performed with fe.we~thantw0 nonsingula,r groLJP.cov<?~ianc~matrice~.

Variables Failing Tolerance Test(a)
. " . .

;
Within-Groups Variance Tolerance Minimum Tolerance

,.

~

VOLADM 234163080.438 .000'

ESTR 1.944 .000
,~ ""'.- ., .. ,.'

,. .'. , .
,Ali va.riabl.es pa~sil1g the.~o.le.r~.nc~criteria, §ire er1!er~d simulta.~eoLJs!y. .. , ~,~- ....- ,~ .~

a Minimum tolerance levei is .'001...._-~ •• _ A_ > ,""" __ ~ ""M,'~" .o-" ..,-- ~, '"
.. .",. ,. .~ ,_.- '" .. ... .

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues
Canonical CorrelationFunctionE:i~envalue % of Variance .' Cumulative %

Wilks' Lambda

I Test of Fu~ction{s) Wilks' Lambda Chi-square df Sigo

I 1 .042 12.675 8! .124

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients
1 Function
i.-

COMITE

1

EXP -14.417:
-24.585.

TURNOVER.- , ~
QUANT

StructureMatrix

17.874
-9.154

1
Function

'" ..

ESTR(a)
.121
.135

VOLADM(a)
CREDITO

.112

COMITE
.066
.112

RECEITA
QUANT

-.051
.051

EXPRISCO
EXP

-.051
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TXADM
.051

TURNOVER .000
, , ~,~-~, _.~ .- .. ,- ~- ~". .'r·'·~ _ '" _A -". _. -, '" ~ ~ . _,_",

Pooled within-groups correlations between discriminatingvariables and standardized canonical
.discriminant functions
,Va~ia~le15or~e~ed ~Yabsol.~!~si~e:o! correlation.~ithin fun~t~on.. . .. .. .--

:~ This va~ia~le.not u~e~ in the '?0a1ysis. . " -- - .. ." .. -- . " .. ,

Canonical Discriminant Function Coefficients..
Function

1
. . .•

COMITE -17.631,
,-._,.- ~.. .. ~'-' ., -- .. - ~~..... ,. ~,. ~ '. ~-'~ '".~ ~.."~..~,, ~ .,

EXP -9.382:
.. - . ~,." .. ... -- ,,_. ,.." " ~.~

TURNOVER 11.305

QUANT -5.957

EXPRISCO -1.

CREDITO 20.
, '~ A

... ... -- -- .. ..

RECEITA .
TXADM 51.4

..
(Constant) -23.8

rÜnstandéi~~izedc()efficients

Functions at Group Centroids

1.423
.00

Function

SUCESSO 1

1.00 -12.806

,Unstandardized canonical discriminant functions evaluat~d atgroup meéins

Classification Statistics

Classification Processing Summary
Processed

Excluded ~, ~~~M~i~sS~i~n~g~o~r~o~u~t~-o~f~-r~a~n~g~e~g~r~o~u~p~c~o~d~e~s~_
At least one missing discriminating variable

Used in Output

.. ... . .

Cases Used in Analysis

SUCESSO
Prior

Unweighted Weighted

.00 .500 9 9.000
.. =

--

1.00 .500 1 1.000
-- .. . . .' .

: Total 1.000 10 10.000'
_A _h~, v.~

Prior Probabilities for Groups

Classification Function Coefficients
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-366.920i

SUCESSO
1.00.00

COMITE
EXP

TURNOVER
QUANT

EXPRISCO
. ' --

CREDITO

-108.111

RECEITA -2.482E-03'
1474.029TXADM

(Constant)
: . . . . .
. Fisher's linear discriminant functions

Classification Results(b,c)
-- _.,. "

". -- --
__ ,_ o ••

"'
...

I Predicted Group Membership
. _ ..- ~~ -- . Total

SUCESSO .00 I 1.00

..
." ~

Count
.00 9 O 9

--

Original
1.00 O 1 1

-- .- ~.

%
.00 100,0: .0 100.0

1.00 .0' 100.( 100.0
--, - - ~. . , . ~....~"

~ Y" __ " • -- . -- --

Count
.00 6. , 9

~- - ., ... ..... -, --- ' .

Cross- 1.00 l' O 1

validated(a)
%

.00 66.7 33.3 100.0:

1.00 100.0 .0 100.0

, a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified
by ,the f~ncti(>ns <:lE3rilJed!rorT!al' c?ses, other than that casE3 • ._ .., .'

b ,1og.O%.of origin~l~rollped cas~s~?r,r~~tly cla~~ified. -- .' ...

: C 60.0% ofc~o~s-validélted..grouped c",:sE?sc::orrectly.classified. -. -- -- .
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Discriminant: Analise 2

Análise de sucesso = Divisão da amostra em 50% de sucesso e 50% de fracasso
Analysis Case Processing Summary

.. " -_.--' ._, .,.~ .." ~-". ~.. ""' .,. ... ' ' .. - ~".~ - . .. 'o ~ .h ••• _ "
; [Perce

Unweighted Cases
,

N nt
. ~.~ .. ..". .. .. -" _.~, ..•... " ,,_o ~~.. .... ..' .. - .,,",, ,.. '"

.. ~
Valid 10· 100.0

Missing or out-of-range group codes O .0
, At least one missing discriminating variable O .0

Exclu ..

ded
Both missing or out-of-range group codes and at least one missing O, .0

discriminating variable

I 10~
Total O

.. ~."". - .. ~-..~-' "-~- ... -"'" .., o-

i
Total 10

_._~. •• o .~" -- ,-
,,~-_.- --", .. ~.. '"

.. . ..

Group Statistics

Valid N (Iistwise)

UnweightedSUCESSO Std. DeviationMean
Weighted

.00

5 5.000
, VOLADM

5 5.0001

ESTR 5 5.000
COMITE 5 5,000

1.00

EXP
-, .. '

. TURNOVER'
". .".~ "~-

QUANT ,

EXPRISCO
CREDITO
RECEITA ..

TXADM.,
VOLADM

ESTR
COMITE

, EXP
.. , .. ' co

'TURNOVER

5 5.000
5 5.000
5 5.000'
5 5.000,

10 10.000,
CREDITO 10 10.000
RECEITA 10 10.000
TXADM
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I VOLADM 14388.1400 15127.66416 10 10.000

ESTR 3.0000 1.49071 10 10.000
..

:rests ofEqll ..~lity of Group ~~ans

EXP

1.000:
.884
.998 .897,

.867 .301
..

.920' .428,

Wilks' lambda F

COMITE .920

TURNOVER
QUANT

EXPRISCO
CREDITO
RECEITA
TXADM

VOLADM
ESTR

..

. ,...

COMIT
I EXP

,TURN QUAN EXPRI CREDI , RECEITA
TXAD VOlADM ESTR

E OVER T SCO TO M
.. .. ' . ..

CO '130318.12 12259.78
MIT 2.300 .575' 1.200 .950: -.175 1.875 .298 1.450,

E
5 O

- .. '" - -~

EXP .575 2.300 1.550 -.325 1.175 1.125 86744.675 7.250E
10662.48 7.500E

-02
2, -02

_.A'

TUR , -, 11410.98
NOV 1.200 1.550, 2.300' .300, .925: 1.125 : 85975.425 ' 6.000E .300:

, ER i
-02

3,
,

. , '"

QU .950 -.325 .300 2.300' -.7001 1.125 5148.363
' 4.000E 2204.807 1.050,

ANT
-02

'EXP' ,

:RIS -.175: 1.175: .925 -.700 2.300: .000'
- -.223 ' -4143.618 -.950

68978.625'

Covari
CO ,

.. "".', , ~ .. ' .,-" ~._~. .. ... p v ~ , ~ .. ' ". ~..- .~..~..~-. ..

ance CRE
- 11261.91

DIT 1.875 1.125, 1.125 1.125 .000 2.500 83747.025 3.750E 2
.875

O
, , -02

, ~'.. ." M ." •••
A"'''_ - -- "

.. .. - ..
... ~,._,. ,"', "M'_ .~

, REC - ,

EIT
,13031 86744. 85975. 5148. 68978.

83747. 30356617 60867. 24948506 ' 21968

A
8.125 675\ 425 363 625

025 607.818 065 28.425 4.988

. . ,. _ • '""" .-~_ •.• _H
~ _. A .,"

'M' ._ .,.~ .. .__ . .- . ,'~-~..

TXA.
-. - 4.000

- ,

DM:
.298 7.250E, 6.000E E-02

-.223 3.750E 60867.065 .225 3787.301 .590:

-02' -02 -02
_A __ ,J ' - ...•. . ,_. ., .. .c_._" .. ... ...~ r _,__ , .-

VOl
_i

,

:AD
12259. 10662. 11410. ; 2204. 4143.6

11261. 24948506 3787.3 22330714' 17166.

M
780 482' 983 807 18'

912 28.425 01 5.654 732,

'EST'
- 219684.98 17166.73

R
i 1.450 7.500E .300 1.050 -.950 .875 8

.590 2
2.300

-02
I

Pooled Within-Groups Matrices(a)
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,

,CO ,
'MIT 1.000 .250 .522 .413, -.076 .782 .493' .414 .541 .630

E
,

EXP .250 1.000, .674, -.141 .469 .328 -.101 .470 -:033
... ,.- .. .- ..- ' , -,-- ~.,-

,TUR:
,

:NOV .522' .674: 1.000 .130, .402; .469 .325: -.083 .504 .130

ER. .. ,. A _

,
, -~,"

.. ._.A~ .- ,

QU .413 -.14~ .130 1.000 -.304 .469· .019. .056, .097 .457

. ANT .. "-"-'
-- o' •

..

EXP
:RIS -.076 .511 : .402 -.304 1.000' .000' -.261; -.310 -.183 -.413

CO
I

, Correi .-- " ,~,. .- ... ..- ,., ~ .-

ation ,CRE
ClT .782 .469 .469 .469 .000 1.000 .304· -.050, .477 .365

,

O
,

~...
.-

~~C .493 .328
I 1.000: .737 .831.

.325 .019 -.261 .304' .958

A
,o

TXA .414: -.101 -.083 .056 -.310: -.050: .737 1.000' .535 .821'
CM :

.- ..

VOL
-.183!AD .541 .470 .504 .097 .477 .958 .535 1.000 .757

, M .'
.~.-

EST .630 -.033 .130 .457: -.413 .365: .831 I .821· .757 1.000:
R \

~
,oi

-- , ~
.a The covaria~ce matrix has 8 degrees of fre~dom.

Covariance Matrices(a)

SUCES COMIT EXP TURN QUAN EXPRIS' CREDI RECEITA TXAD VOLADM ESTR:
sq" E, .. __ 9VER T .C.c> TO ..- _ . ~- .-' .- ....

O ,CO
"0 :MIT

E
1.300 1.200 1.450

;TUR
NOV' 1.450
ER

2.300 3.300

QUA
NT

1.450 .300

EXP
RIS
CO

:

.200. 1.800

CRE
DIT

O
2.5001.500

TXA 8.500E
DM -02

-.260

1.450 .200: 1.500~ 82464.580; 8.50~~2' 10401.900:.

.800

.800 2.300'

.800 -.700

2.250' 1.000

-.410:
i

.800; 2.250' 87287.945,
e

-.700 1.000 72021.470

. EXP 1.200 2.800 2.300 .300 1.800 2.500 117914.370 -.260 17693.500 .300

1.500,151843.03.
O,

2.800

1.500, 2.500 88626.400:

-.610 -.175: 79387.879

-.410 16932.600' 5.00~~2:
, '

I.

.950

.3656490.15011.550

-.610 -7775.700 -1.700

-.175' 14485.400

.297 4768.250

.500

.890.



REC 178171' 55574. 84662. 61724 - 13885.7 78867. ,134274744 42346. 95309122,92352.
EITA .670 980 905. 74'5 80 650 03.393 252 1.489 605

i! 1

'VOL 10401. 17693. 16932.16490.1 777570-14485. 403661003 4768.2 37567055126909.
; ADM' 900, 500 600 50. . O 400, 5.360 50 6.840: 850

.165 1.00~~1' 42346.252 .152, 2806.352 .290 .

I VOL 14117. 3631.4 5889.3 20805- - 8038.4 ; 953091221 2806.3 70943734. 7423.6 ;
ADM 660 65 65' 35 511.535 25; .489 52 467 15

,TXA .
; DM .510 .115 .290: -.285
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EST
R

1.950 -.450 .550 .550 -.200' 1.250 92352.605 .290: 7423.615 1.3001

CO
To MIT
tal E

2.222' .333 .889, .667 -.333' 1.667~ 90789.711' .256, 8574.711 1.111

1.000 102155.00
0

1 5.556E- 11800.633
. -02

.,_._" ) ,. ~
EXP .333 2.222 1.556 -.111 1.222 .111

1.000 101471.22
2

, 4.444E-; 12465.967'
-02

.444
1

TUR
NOV

ER
.889 1.556 2.222 .444 1.000

14.AAA~ I
1.000 29624.944 . -02 4282.700 1.111-.444;QUA

NT
.667 -.111 .444 2.222

EXPRIS
CO

-.333 1.222 1.000 -.444: 2.222 .OOO! -36265.711 -.189 -1360.344 -.667
1

:CRE
DIT 1.667 1.000 1.000 1.000'.

; O
.000 2.222 74441.800 3.333E; 10010.589, .778

, -02, I

REC 90789.102155 101471 29624. 36265.7- 74441. 305129733 55356. 25449340 220324',EITA 711 .000 .222' 944 11 800 94.016 489 58.293, .167;
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TXA
- - 4.444E - i

DM
.256' 5.556E 4.444E; -02 -.189 3.333E 55356.489, .2001

3482.633; .533,

-02 -02 -02,

VOL 8574.7 '11800. 12465. ,4282.7 , - 10010. 254493405 3482.6 , 22884622 17582. i

1360.34
,ADM 11 633 967 00 4 589 8.293 33; 2.949 189

'.

EST 1.111 .111 .444 1.111 I -.667 .778
220324.16 : .533 17582.189 2.222,

R 7
~. ," .. - .. ,u,,'" - ~~'.'-' -- _.OL ~"~ . -- .-

a_The_to.tal~~>va~ian.cem~!rix.has 9 de~rees.offre~~()m. . ~,_._--,-"" " ..~ "
,. ~.,~ . v" '

Analysis 2
Box's Test of Equality of Covariance Matrices

"
..

SUCESSO Rank ~og D~~~.r~inant
... ~~, ,,~. . ,.~,.- ..... ~_. ,.. . ,~. •. ,"_ .. ,. _._M M'~"

-,,~~ .

.00 .(a)' .(b)

1.00 .(a) .,(b)

Po!>led within-groups
, 8 17.955

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices.

a Rank < 5.., _ .. .. ' . . A',',N "'"'_Y'''
.. , _ v'~ ,~ ....~"" ,., - .. , ." ,~_. ,

~ TooJe."Y. cas.~~ to be ,no.n-~i.~~LJI.ar ,,~, - '.~'
-_.-,'---

Log Determinants

Test Results(a)
: -restsnuH hypothesis of equal population covariance matrices: .
~ No test can be performe~ with fewer than two nonsingular group covariance matrices.

..• '. " .

Within-Groups Variance Tolerance
: Minimum Tolerance

.' "
__ .~,.u .•.. .., .__ ", ~~,M~ _~._ "." -'~ .. . ,,~ . " -- - ..- ,'u, ... . .•~-, ..~ ....

VOLADM '. 223307145.654 : .000 .000
...~~- ~.." ". . ..~., , ' " _c __ ~ •• ._ •.•.•• ,,,~.A "- ~.'"

ESTR 2.300 .000 .000

Ali variables passing the tolerance criteria are entered simultaneously .
. a Minimum tolerance levei is .001 .

Variables Failing Tolerance Test(a)

Summary of Canonical Discriminant Functions

Eigenvalues
Canonical Correlation

.921

a Fi~~t ,1 ca.r1<?!:1icé)1discriminant fullctions Y'ere ,l!.s~d.i.ll t~e analysi~"" ...

Wilks' Lambda
Test of Function(s)

.152
Chi-square

1

Wilks' Lambda

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients
Function

1
COMITE

, . -16.837J
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-8.772'

EXP -5.563
10.188'
-3.622
-1.366
16.079

TXADM

,.._- ,_. .. ,_. ~" ~,,~, ,~ -' .. _." -~ ,•.•• "Y"'-'",'
..' ~ - .. ..~,

Function
1

VOLADM(a)
.225'

RECEITA
.153

... .. . .. .. .. . .. • A
.. .. .. . .. .. , ..

. i:STR{a)
.148

_ .." •.. "._ . ,-." .~'.~' ,
.. .., - - - •..--- .- .'. .. . ".e-

: TURNOVER
.125

.. '

"

QUANT
.125

.. .. "'"

EXPRISCO
.125,

.' ~..• - ..... ~, ..

EXP
.125

... ., '.- .. . , ,
..

COMITE
-.125

.... --." ""."
-~.. ,... .. ... _-" . ~'" - ... ..~.- . '"

.. .~.....

TXADM
.020

..

CREDITO
.000

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical
•discriminant functions
Variables ordered by absolute size of correlation within function.

: a This variable not used in the analysis.

Structure Matrix

Canonical Discriminant Function Coefficients
Function

... .
1

COMITE -11.102:
. -3.668'EXP

"

~ o,.

TURNOVER 6.717

QUANT -2.388
.., ...~. •. ~ • ~>_. ,~. -- ~" ~...~'" ~- ~~. , •... ~ •• n ....-,-

EXPRISCO ·...1ci~..- ~~--- -~ .. , . "H" -"'"" , . o., ,_, ., .. ...,.-.,-
CREDITO
RECEITA .000'

TXADM 30.246,
.

(Cons~ant) -15=1... .. ... ~." ..,~- ..•..

. Unstandardized coefficients
NC'_'_ ~

'" .. ," A.~ •
~ ,~,~ __0"

Functions at Group Centroids
... ..

Function

.00
2.112

SUCESSO 1

, Unst~ndardized. <?~nor:lical.discrimif"!antfunction~ ..e:\lalu~teda~ ~rouPr:!1e~ns
1.00

-2.112

Classification Statistics
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Classification Processing Summary
10Processed o

Excluded
,. ~i~sing.~r C?ut-of-range ~roup ~~des..

O'

Used in,Outp~t .",
, 10

Prior Probabilities for Groups

SUCESSO Unweighted Weighted

.500

Cases Used in Analysis

Prior

.00 .50 5

1.000

SUCESSO

.00 1.00

COMITE -241.08~ -1..94.1~
-"' , ._ .,_~ A·

.. , .

EXP -77.74~ -62.2
.. " ...-' _., ..-- "' .. '"

.,,-

TURNOVER 149.751 121.371
-,.- .. ... "

..

QUANT -56.980
46~- ... ~"- .~.F .. .~....

EXPRISCO -24.242, -20.43
_h. ,. -' -'

_._--

CREDITO 226.553 18~.!59.
" -",,-'," ,- ..--' . - ,... ."-~" "'

,

, :1:221§.:ç:~RECEITA
-1.008E-03

"
>Á ~" _.~ . -- --" ... _"," ... ~ .. _·""A·'" ... ." ._.,,- "------ .. . .

TXADM 693.443 565.661

(C()nst~nt) -200.050 -133.346,

, Fisher's linear discriminant functions "

Classification Function Coefficients

.

Predicted Group Membership

..
Total

SUCESSO .00
1.00

e

,
..

.00 5' O 5
Count .. '

.~» • ". . ..

1.00 O 5 5

Original .. '" .- '"

10(~.00 .0 100.0
% .. ,

.- .

1.00 .0 100.0 100.01

.- -- ..
I

.. ' ..
, .00 21 3 ,~

Count ,
.. J ~~

Cross- 1.00 2 3 .5
validated(a) %

.00 40.0 60.0 100.0,
~".~ ~.... - ~_. . ...__ ..... , .. ... " ~- .,. ' --~ ,-- ,.. ,-- .. _~ . . '

j 1.00 40.0 60.0 100.0
..

..
a Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified

. by the functions derived from ali cases other than that case.
o _ ", •• ,'

Classification Results(b,c)
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b 100.0% of original grouped cases correctly classified.
c 50.0% of cross-validated grouped cases correctly classified.


